كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

في ندوة صحافية لالتحاد

هذه أسباب رفض املشاركة يف حوار
ال يستجيب ملعيار التشاركية

في باجة

اليوم الخميس

إمضاء على الزيادة يف أجور أعوان

هيئة إدارية جهوية
يف صفاقس

«ڤروبار شوبار»

اشتراكات

وداعا مظفر
النواب
واملوت يف
الشعر العربي

غدا الجمعة

هيئة إدارية خاصة بالتطورات
االجتماعية واالقتصادية
في وزارة التشغيل والتكوين

نقاط لم تطبق وانشغال للتلكؤ
والرتاجع
في المنستير

غاب مندوب الفالحة ومعه
تراكمت املشاكل
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وطنية

* متابعة طارق
السعيدي

في الهيئة اإلدارية الوطنية:

عدم املشاركة يف الحوار بصيغته الحالية واالتحاد متمسك بدوره الوطني
ق ّررت الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة يوم
االثنني  23ماي  2022برئاسة األخ األمني العام
نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل عدم املشاركة يف الحوار الوطني
الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد بصيغته
الحالية ألنه مل ينتج عن تشاور مسبق وشدّ دت
الهيئة االدارية يف قرار اتخذته باإلجامع عىل ان
االتحاد ال يشارك يف أي حوار تشاوري ال يفيض
اىل اتفاقات جدية.
وقال األخ نور الدين الطبويب إن اللحظة صعبة
وتاريخية وان النقابيني قدرهم ان يلعبوا
دورهم الوطني مبا فيه من صعوبات ومخاطر
مشددا عىل أن بوصلة االتحاد تشري اىل املصلحة
الوطنية.

غدا اجلمعة هيئة إدارية خاصة بالتطورات االجتامعية واالقتصادية

وش ّدد األخ األمني العام عىل أنه ال مجال للعودة اىل الوراء
وان الوضع العام متسم بالخطورة والتشعب والتعقيد وهو ما
يستوجب الحنكة والقدرة عىل فهم اللحظة .وبينّ األخ األمني
العام أن هناك تالزما بني مختلف االبعاد االقتصادية واالجتامعية
والسياسية وهو ما يقتيض عالجا عاما وشامال للوضع املتأزم.
وأضاف األخ األمني العام ان الرهانات االقتصادية واالجتامعية
ال ترتك مجاال للتجاذبات السياسية تحت أي عنوان وان عىل
الجميع التحرك لتجاوز االزمة االقتصادية وانعكاساتها الكارثية
عىل الوضع االجتامعي .وقال إن تنامي الفقر قد يؤدي اىل
تفاقم االنحرافات االجتامعية من عنف واجرام وتآكل للدولة
وهو وضع يجب أن ال تبلغه البالد أبدا .وفرس األخ األمني العام
ان الوضع العام يف البالد ينعكس عىل النقابيني الذين يواجهون
بشكل يومي إشكاليات اجتامعية ناتجة عن الوضع التنموي
املرتدي ودعا اىل رضورة توحيد الجهد الوطني لتجاوز االزمة
الخطرة.
وكان األخ األمني العام قد عرض عىل أعضاء الهيئة اإلدارية
الوطنية فحوى اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس
سعيد .حيث ت ّم خالل اللقاء عرض الوضع لعام يف البالد
ومنهجية الرئيس قيس سعيد يف إدارة الوضع السيايس عرب

الحوار الذي دعا اليه من خالل املرسوم مشددا عىل متسكه
بخارطة الطريق وبالحوار كام دعا اليه من خالل املرسوم.
وتحدث األخ األمني عن ان اللقاء تطرق اىل عدد من املسائل
االجتامعية واالقتصادية ومن ناحيته اكد األخ األمني العام عىل
الدور الوطني لالتحاد وعىل ان لالتحاد مؤسساته التي يجب
الرجوع اليها يف اتخاذ كل القرارات كام اكد ان لالتحاد مؤسساته
البحثية والتي لها تصوراتها االقتصادية واالجتامعية وذلك
انسجاما مع دوره الوطني ومكانته كقوة اقرتاح تستند إىل بدائل
عىل املعطيات العلمية .وأشار األخ األمني خالل ترؤسه للهيئة
اإلدارية الوطنية اىل ان لالتحاد خياراته االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ضمن تصور عام ملواقع البالد ومستقبلها ورشح أن
عىل االتحاد الخروج اىل الرأي وبسط وتوضيح تصوراته .وقال
يف هذا الصدد أنه من املنتظر عقد هيئة إدارية يوم غد الجمعة
خاصة بالربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد الذي اعده
قسم الدراسات مربزا أن الدور الوطني لالتحاد يستوجب منه
تقديم الحلول واملقرتحات والبدائل .وشدد األخ األمني عىل ان
االتحاد ليس حزبا سياسيا وليس معنيا باالنتخابات واملواقع
السياسية بل معني فقط مبصلحة البالد.
وتحدث عدد من االخوة النقابيني عن ان صوت االتحاد

تكريم األخ العوادني
ت ّم تكريم األخ يوسف
العوادين الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقي
ورئيس املؤمتر الوطني 25
املنعقد بجهة صفاقس من
طرف الهيئة اإلدارية الوطنية
وذلك تثمينا لجهده النضايل
دفاعا عن االتحاد العام
التونيس للشغل والعامل
والبالد.
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

رضوري لتعديل البوصلة وتعديل األولويات والخيارات
الوطنية مبا يتوافق مع السياق التاريخي .وبينّ عدد من اإلخوة
النقابيني ان املسار السيايس الذي عرفته تونس منذ تأسيس
الجمهورية فيه عديد الهنات والنقائص ولكن ذلك يجب أن
ال يحجب تضحيات األجيال السابقة والقامات الوطنية التي
ض ّحت من اجل تطوير البالد معتربين أن تجاهل إنجازاتهم
من بناء أسس الدولة الحديثة واإلصالحات االجتامعية العميقة
فيه غنب وتجاهل لتضحيات السابقني .وش ّدد عدد من االخوة
األعضاء املتدخلني عىل رضورة الوحدة الداخلية ورص الصفوف
معتربين أن اللحظة لحظة فرز وان عىل النقابيني مزيد
التامسك .وتحدث عدد من اإلخوة النقابيني عن اإلشكاليات
االجتامعية الكربى التي تعيشها البالد نتيجة األزمة املركبة
اقتصاديا سياسيا وب ّينوا أن الغالء والسياسات الحكومية خاصة
يف ما يتعلق بنسبة الفائدة املديرية ورفع الدعم التدريجي
تحت مس ّمى تعديل األسعار أدت اىل رضب املقدرة الرشائية
ورضب االستهالك كمحرك للنمو االقتصادي.
وطلب اإلخوة املتدخلون برضورة تبني مواقف مجمعي
القطاع العام والوظيفة العمومية اللذين دعيا اىل إرضاب يف كل
قطاع دفاعا عن حق العامل واالجراء يف ترميم املقدرة الرشائية.
ودعا عدد من اإلخوة النقابيني اىل رضورة إقامة التجمعات
العامة العاملية وندوات اإلطارات والهيئات اإلدارية الجهوية
يف مختلف الجهات من أجل حسن االعداد للمحطة النضالية
املقبلة إذا ما فرضت عىل النقابيني واعترب عدد من االخوة
املتدخلني ان األصل هو التفاهم والتوصل اىل اتفاق وهذا ما
يريده النقابيون غري ان متسك الحكومة ورفضها تعديل املقدرة
الرشائية لألجراء سيدفع يف اتجاه االرضاب .وشدد االخوة
النقابيون املتدخلون عىل أن االتحاد ال يخدم أجندة اي جهة
وان رفضه املشاركة يف الحوار بصيغته الحالية ال ميكن أن يفهم
بأي حال من األحوال عىل انه تقارب مع أي جهة خاصة ما
يس ّمى جبهة الخالص معتربين ان الرجوع اىل الوراء غري مطروح
لدى النقابيني.

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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نقابة

تفاصيل مؤتمر التعليم األساسي زيادات يف شركة كونسنرتيكس
يف عدد الحق
أرشف األخ صالح الدين الساملي األمني
العام املساعد املسؤول عن الدواوين
واملنشآت العمومية عىل فعاليات املؤمتر
االنتخايب لقطاع التعليم األسايس املنعقد
يومي  24و 25ماي  2022بالحاممات.
ْ
ونظرا إىل عدم انتهاء األشغال
والجريدة الب ّد أن تطبع يف وقتها املتفق
فيه مع مطبعة دار األنوار فقد أرجأنا نرش التفاصيل إىل عدد الحق.
نشكر للجميع حسن التف ّهم واللّه ويل نجاحنا جميعا.

* رمـزي

ت ّم إمضاء اتفاق
الزيادات يف أجور
العاملني برشكة
كونسنرتيكس (مركز
نداء) بعنوان سنة
 2022وذلك بإرشاف
األمني العام األخ نور
الدين الطبويب وبحضور
األخوين الطاهر
الربباري ومحمد
الشايب عضوي املكتب
التنفيذي الوطني واألخ عيل ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيات املعلومات والخدمات وممثيل
النقابة األساسية واإلدارة العامة.

في المؤتمر االنتخابي للجامعة العامة لعملة التعليم العالي

تجديد الثقة يف األخ محمد ثابت وملفات عالقة
كام كان منتظرا ج ّدد املؤمتر االنتخايب للجامعة
العامة لعملة التعليم العايل ثقته يف األخ محمد ثابت
ليقود مرحلة جديدة من الدفاع عن القطاع أمام ما
ينتظره من تحديات وهي ملفات من النوع الثقيل
تجاهلتها وزارة التعليم العايل يف عالقة بعاداتها
السابقة يف عدم تطبيق ما ت ّم االتفاق فيه يف عالقة
بالحكومات املتعاقبة.
افتتح اشغال املؤمتر األخ األمني العام نورالدين
الطبويب بتأكيده عىل أن الوضع صعب يف تونس وأ ّن
املرحلة تقتيض التعامل مع امللفات بحذر حتى ال
يخرس القطاع ما تبقى له من ثقة املواطنني ـ كام أكد
األخ األمني العام أ ّن دوام الحال من املحال وهو ما
ذهب يف تعميقه األخ محسن اليوسفي األمني العام
املساعد املسؤول عن ممتلكات االتحاد واالقتصاد
االجتامعي والتضامني بقوله ان دقة املرحلة تقتيض
العمل والتوصل بحذر امام تغري عديد املفاهيم وعدم
التزام الحكومة مبا كانت قد أمضت عليه الحكومات
السابقة يف عالقة بالتنكّر لالتفاقيات املمضاة سابقا
ومل تطبق واضاف األخ محسن اليوسف ا ّن الخري يف
املحافظة عىل االرث النقايب ويف الدفاع عن الزمالء
واملنظورين بحب وضمري.
ا ّما االخ محمد ثابت الكاتب العام املتخيل فإنه
توقف امام املنجز خالل الفرتة السابقة من عمل
الجامعة إىل حد القول انه ايجايب وكل عمل انساين

معرض للخطإ والخطأ اما النقاشات فقد تركزت
اساسا حول النقائص وعدم استجابة السلط مبا يجعله
عمال منقوصا.

توزيع املسؤوليات
ـ محمد ثابت (كاتبا عاما) ـ عامد التوايت (مسؤوال عن النظام الداخيل) ـ منذر
العرفاوي (مسؤوال عن املالية واالنخراطات واالقتصاد االجتامعي والتضامن) ـ سليم
الفرشييش (مسؤوال عن االعالم والنرش) ـ نعيمة الجابري (مسؤولة عن الدراسات
والشؤون القانونية) ـ لطفي العويني (مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية)
ـ عبد الستار املهذيب (مسؤوال عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم) ـ عبد
املنعم بن مصطفى (مسؤوال عن العالقات العربية والخارجية والهجرة واملهاجرين
التونسيني بالخارج) ـ سنية بن فرج (مسؤولة عن املرأة والشباب والعالقة مع
املجتمع املدين).

قائمة المكرمين

تم تكريم االخوة محمد صالح الشعبوين وفوزي
الح ّجام وفتحي بن فريحة ومنجي الحامئدي وفتحي

بن تركية ولطفي الدميايس وأحمد عبد العزيز
ومحمد العيد يف املؤمتر اعرتافا لهم بالجميل وبالتميز
يف خدمة القطاع.
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* نرص الدين سايس

في ندوة صحفية لالتحاد

هذه أسباب رفض االحتاد املشاركة يف حوار ال يستجيب ملعيار التشاركية

نظم االتحاد العام التونيس للشعل أمس األربعاء  25ماي  2022صباحا ندوة صحفية لتسليط
الضوء عىل مقررات ومآالت الهيئة اإلدارية الوطنية األخرية لالتحاد التي أصدرت بيانا ضمنته
مواقفها من املنشور عدد  30الذي حرص الحوار الوطني يف مربع ضيق وقسمه إىل لجان
استشارية وجعل من حضور االتحاد ومشاركته صورية .الهيئة اإلدارية أق ّرت مبدأ رفض املشاركة
يف الحوار بالصيغة املقدمة وجددت موقفها الداعم لحق التونسيني والتونسيات يف تقرير
مصريهم وحق املنظامت الوطنية املستقلة واملناضلة يف تصور مستقبل البالد يف اطار يدعم
الدميقراطية االجتامعية ويكفل مشاركة القوى الوطنية التقدمية والشخصيات الوطنية يف مسار
البناء مام يجنب البالد االنزالق مجددا يف مأزق االستبداد والحكم الفردي.
وقد انقسمت الندوة الصحفية إىل ثالثة محاور قدّم لها كل من اإلخوة سامي الطاهري الذي
قدم بسطة عن الوضع العام وعن ابرز مآالت الهيئة اإلدارية الوطنية وأنور بن قدور الذي قدم
ملحة عن ابرز التحديات االقتصادية وكذلك األخ حفيظ حفيظ الذي تحدث عن االشكاليات
االجتامعية وتعرث الحوار واملفاوضات مع الحكومة.

األخ سامي الطاهري:

املنشور عدد 30
ضرب للحوار

أكّد االخ سامي الطاهري يف الندوة الصحفية
االتحاد أن الهيئة اإلدارية الوطنية اتخذت
موقفها إثر صدور املنشور عدد  30الذي رضب
مبدأ الحوار وتجاهل مطلب املنظمة النقابية يف
التشاور والحديث حول مالمح الحوار بل عمد
املنشور اىل تضييق الحوار وحرصه يف التشاور.
وأضاف األخ الطاهري أن االتحاد أبدى تحفظاته

تونس في حاجة
إلى قرارات
تشاركية ال
استشارات صورية
حول حرص الحوار يف ثالث لجان ودفع سعيد
رئاسة الجمهورية اىل تجزئة هذا الحوار واقامته
عىل قاعدة االستشارة اإللكرتونية التي مل تنرش
بعد مآالتها وتوصياتها.
وبي األخ الطاهري أن الهيئة اإلدارية
نّ
األخرية لالتحاد اتخذت موقفها باستقاللية تامة
وأوضحت أنه ال عودة اىل ما قبل  25جويلية وال
قبول مبن يريد العودة إىل الحكم عرب السفارات
وأكد الطاهري بأن االتحاد ال يوظفه أحد وكانت
مواقفه واضحة من  25جويلية حني اعتربها
فرصة تاريخية من الرضوري أن تتحول إىل مسار

إضرابا القطاع العام
والوظيفة العمومية
ال عالقة لهما بالحوار
حقيقي دون تردد أو تلكؤ وان من يريدون
التوظيف هم من كانوا يدفعون إىل التصادم
بني االتحاد والرئيس .وأبرز أن الهيئة اإلدارية يف
حالة انعقاد دائم طاملا مل تتغري الصورة املطروحة
للحوار وحالة االنعقاد مرتبطة كذلك باإلرضابني
العامني وبقية االستحقاقات من استفتاء
وانتخابات ترشيعية واملوقف الراهن هو عدم
املشاركة يف الحوار عىل الصيغة التي قُ ِّدمت.
سننسق مواقفنا
مع الطيف املدني
أكد األخ الطاهري أن رؤية االتحاد للحوار
هي أن يخرج باتفاقات وليس الهدف منه
تزكية أشخاص أو برامج مسبقة ومن الرضوري
أن يكون الحوار مفتوحاً لألطرف املدينة
واالجتامعية ومناسبة للتطوير واالرتقاء باملامرسة
الدميقراطية .وأضاف أن هناك طيفا مدنيا كان
دوما مع املنظمة النقابية واىل جانبها واالتحاد
لكن
سيكون معها يف إطار احرتام استقالليتها ْ
هناك تقاطعات نتيجة تشاور وتحاور معهم من
أجل مستقبل تونس.
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األخ أنور بن قدور

األخ حفيظ حفيظ

اإلصالحات املؤجلة والضبابية هي ميزة
التعاطي الحكومي مع أزمة البالد

ال نية وال استعداد للحكومة
النقاذ املؤسسات وتفعيل الحوار االجتماعي

أشار األخ أنور بن قدور األمني العام املساعد لالتحاد إىل أن البالد تعيش ضبابية يف الخيارات
عىل مستوى الحقوق االقتصادية واالجتامعية أوال من جهة التناقض يف املواقف بني رئاسة
الحكومة ورئاسة الجمهورية وثانيا من جهة تأجيل اإلصالحات املستوجبة يف مختلف املجاالت
من صحة وتعليم وفالحة وتشغيل مشريا إىل تغييب السياسات االجتامعية وحرصها عىل
العائالت املعوزة وأضاف أنه من الرضوري اليوم لالهتامم مبلفات التشغيل وباملحاور االجتامعية
داعيا إىل رضورة اإلرساع باتخاذ اإلجراءات املستوجبة ألن عامل الوقت مه ّم جدا إذ مل يعد هناك
مجال لالنتظار.

وذكر األخ بن قدور أن صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لهام برامج جاهزة تحاول
استنساخها عىل كافة الدول وهو ما يفرض عىل بالدنا ان تكون لها حلول تونسية محلية ملجابهة
التضخم وارتفاع كتلة االجور وش ّدد عىل أن الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية تجاهلتا اإلصالحات
الجبائية واتجهتا مبارشة نحو إلغاء الدعم وهذا من توصيات صندوق النقد الدويل وبينّ األخ
بن قدور أن االتحاد يرفض املساس مبنظومة الدعم ويؤكد عىل رضورة الحوار بشكل متكامل
حول مجمل امللفات التي تخص حياة التونسيات والتونسيني والتي تتعلق مبصري البالد ومستقبل
االجيال القادمة وختم بالتأكيد عىل أن املنظمة النقابية لها برامج إلصالح مؤسسات القطاع العام
حالة بحالة ولها برنامج اقتصادي واجتامعي متكامل وان الهدف هو الحوار حول مجمل امللفات
ال خوض حوارات جزئية عىل املقاس.

اليوم الخميس

هيئة إدارية جهوية
يف صفاقس

علمت الشعب من مصادر مطلعة أ ّن هياكل االتحاد
وافقت عىل عقد هيئة إدارية جهوية بصفاقس
اليوم الخميس  26ماي  2022برئاسة االمني العام
املساعد االخ فاروق العياري وذلك لدراسة الوضع
العام وطنيا وجهويا والوضع البيئي واملشاريع
املعطلة بصفاقس.
*رمزي

تط ّرق األخ حفيظ حفيظ األمني العام
املساعد لالتحاد إىل أن إقرار إرضابني عا ّمني يف
القطاع العام والوظيفة العمومية ال عالقة لهام
مبوقف االتحاد من الحوار وليسا رد فعل ألن
إقرارهام يعود اىل أكرث من شهرين عن انعقاد
مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية
ْ
اللّذين أق ّرا مبدأ االرضاب العام يف حال عدم
التقدم يف النقاط املطروحة والعالقة واشار األخ
حفيظ إىل أن إقرار مبدأ االرضاب العام وترك
تحديد موعده وتاريخه للمكتب التنفيذي
حل
لالتحاد كان الهدف منه هو التقدم يف ّ
االشكاالت املطروحة عىل طاولة املفاوضات ألن
االرضاب ليس هدفا يف حد ذاته.
وع ّدد األخ حفيظ النقاط الخالفية ٬وهي
خمسة أولها إلغاء املنشور عدد  20الذي ال يسمح
بإجراء مفاوضات حرة وهو مخالف لدستور
الجمهورية الثانية ولالتفاقات واملعاهدات
الدولية التي صادقت عليها بالدنا ليصبح هذا
املنشور يشكل عائقا للحوار االجتامعي.
والنقطة الثانية تتعلق بتطبيق ما وردة
يف اتفاق  6فيفري  2021والذي شمل عديد

االتفاقات التي تعود اىل سنة  2018والتي ت ّم
االتفاق بشأنها بشكل تشاريك وبدأت األوامر
الرتتيبية املتعلقة بها يف الصدور لكنها توقفت
بعد  25جويلية .أما النقطة الثالثة فتتعلق بفتح
مفاوضات يف القطاع العام والوظيفة العمومية
واملنصوص عليها سابقا عىل أن تفتح سنة 2020
لكن وبالنظر إىل األزمة الصحية املرتبطة بكوفيد
 19فقد ارتأى االتحاد تأجيل هذه املفاوضات
اىل سنة  2021لكن مسار التفاوض توقف أما
النقطة الرابعة فتتعلق بجلسات خمسة زائد
خمسة ومراجعة األجر األدىن خاصة يف عالقة
بتعديل جرايات التقاعد.
تنصلت من
وأوضح األخ حفيظ أن الحكومة ّ
كل التزاماتها السابقة التي من بينها بعث لجنة
مشرتكة للنظر يف وضعيات املؤسسات العمومية
حالة بحالة وهو ما يقيم الدليل مرة أخرى عىل
أن الحكومات املتعاقبة والحكومة الحالية ال
تريد إنقاذ القطاع العام وإمنا تدفع نحو إفالسه
ومن ث َّم التفويت فيه وبيعه .كام أن الحكومة
الحالية ال نية وال استعداد لديها إليجاد حلول
عرب الحوار.
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بين التنازل وااللتقاء على المشترك الوطني ومواصلة المرور بالقوة وفرض سياسة األمر الواقع

* خليفة شوشان

مصري مسار  25جويلية والبالد بيد سعيّد
تؤكد تجارب التاريخ السيايس املعارص أن أكرث الزعامء السياسيني إرباكا وإرهاقا يف التعامل معهم
أولئك الذين تتوفر فيهم للمفارقة صفات الوطن ّية حدّ التص ّوف والصدق حدّ الته ّور والطهورية حد
إنكار الذات مع فائض من العناد واملكابرة واعتقاد امتالك الحقيقة والثقة يف النفس إىل درجة رفض
قبول النصيحة .يجد الدارس ملامرستهم السياسية واملتعاطي مع أدائهم نفسه يف حرية من أمره ،فال
هو يستطيع الحسم معهم نهائيا ومناصبتهم العداء ألن املشرتكات معهم واألهداف التي تجمعك بهم
تكاد تكون واحدة وان تنوعت عناوينها وأساليبها وأدواتها ،وال السكوت عىل مامرساتهم فيعتقدون
ذلك موافقة أو مبايعة أو خوفا فيتامدون ويؤذون أنفسهم ويؤذون من حولهم ويشوهون األهداف
املشرتكة وال أنت تستطيع التقاطع مع أعدائهم وخصومهم ألنهم نفس خصومك وأعدائك يرتصدون
الفرصة لالنقضاض عىل الجميع.
هل استنفد سعيد صبر مساندي المسار؟
رئيس الجمهورية قيس سعيد قيس سع ّيد مثال
سيايس لهذا النموذج السيايس ،مرهق ومستفز التعامل
ّ
معه وفهم سياساته وتتكثف هذه املفارقة وهو يحتل
منذ عرشة أشهر موقعا يف البالد يجعله ميتلك كل أوراق
اللعبة السياسية وبيده مصري ومستقبل البالد والعباد
عىل األقل ظاهريا .مدة كافية جعلته يستنفد من كل
الداعمني ملسار  25جويلية أحزابا ومنظامت وشخصيات
وطنية ّكل رصيدهم من «الصرب االسرتاتيجي» والتامس
األعذار له بصعوبة األزمة الشاملة التي مت ّر بها البالد
وتعقيداتها وتشعباتها وصعوبة الرهانات املستقبلية يف
لحظة مفصلية غري مسبوقة متر بها البالد زادها الوضع
االقتصادي واالجتامعي تعمقا.
بني الحسم النهايئ يف سياساته ومناصبته العداء
والصمت عىل خياراته التي أكدت التجربة أنها عىل
قدر من التهافت واالرتجال تفرض املسؤولية الوطنية
واللحظة التاريخية عىل القوى الوطنية املؤمن مبسار
التغيري الرضوري والقطع مع منظومات الفشل واملختلفة
معه يف البديل الواقعي للخروج من هذه األزمة واآلليات
واألدوات واألساليب املناسبة لذلك شق طريق ثالث
ال هو باملتعارض معه وال هو باملتامهي حد التطابق،
يقوم عىل التقاطع يف املشرتكات والبناء عليها والضغط
االيجايب يف نقاط االختالف إلقناعه أو إجباره عىل التنازل
عن بعض األوراق السياسية للقوى الوطنية الدميقراطية
االجتامعيّة منظامت وأحزابا .حتى ال يضطره العناد
وسوء إدارة املسار إىل خسارة ّكل األوراق وتضييع فرصة
تصحيح املسار التي قد ال تتكرر عىل البالد.
سعيد بني الطهورية الفكرية وإكراهات املامرسة
لعل املتابع املوضوعي لألداء السيايس للرئيس
قيس سعيد منذ إعالن إجراءات  25جويلية سيكتشف
دون مجهود تحلييل كبري أن أكرب أخطائه مترتسه يف
رؤية تبشريية حاملة وانفصاله عن الواقع بقطع النظر
عن صدقه وإميانه بالفكرة التي يحملها ،وجوهر هذه
املامرسة املثالية للسياسة اعتقاده الجازم حد اليقني
حل كل التناقضات السياسية
اإلمياين أنّه قادر عىل ّ
واالقتصادية واالجتامعية املعقدة واملركبة وارتباطاتها
االقليمية والدولية بالنصوص القانونية مناشري وأوامر
ودساتري وهو خطأ يبدو أنه من الصعب أن يتجازوه ألنه
جزء من عقيثدته السياسية ونظرته الطهورية للواقع.
انفصام حاد بني قرطاج والقصبة
هذا الخطأ الفكري األصيل املسكون بجرثومة املثالية
السياسية تناسلت عنه جملة من األخطاء يف املامرسة
السياسية عىل أرض الواقع وانفصال حدي عميق انكشف
تدريجيا بني التصور النظري واملامرسة الواقعية والذي
ميكن تجسيده يف حالة القطيعة الحاصلة بني الرأس
الترشيعي يف قرطاج والجسد التنفيذي يف القصبة بني
ترصيحات رئيس الجمهورية يف عديد القضايا االقتصادية

واالجتامعية والسياسية وبني التنزيل الحكومي لها برامج
ومخططات واألمثلة عىل ذلك كثرية ،تصور رئايس لدور
الدولة وبرنامجها االقتصادي وتنصيص عىل أن يكون
اجتامعيا أساسا لصالح الفئات والطبقات الضعيفة
واملسحوقة وميزانية دولة حكومية مغرقة يف الليربالية
وممعنة يف تحميل هذه الفئات كل تبعات وتكلفة األزمة
االقتصادية ،رفض رئايس ضمني للتعامل مع الصناديق
املانحة الدولية ومؤسسات الرتقيم السيادي وسعي
حكومي إىل فتح مفاوضات معها وتطبيق إمالءاتها
حرفيا دون مراعاة ارتداداتها االجتامعية .وأخريا حتى
ال أطيل موقف رئايس قاطع برفض التطبيع واعتباره
خيانة وهرولة حكومية غبية أو انتهازية الستثامر «زيارة
الغريبة» واتخاذها جرسا للتطبيع.
استشارة فاشلة أما على مستوى االدارة
السياسية فقد تولدت جملة من األخطاء
يمكن االكتفاء على سبيل الحصر بثالثة:
الخطأ األول تنظيمه استشارة وطنية ابتدأت شبابية
وتوسعت لتكون شعبية مل يكن مطالبا بها وال أحد
أجربه عىل القيام بها اال إميانه العقائدي برضورة ترشيك
لعل «الشعب» -إن
الشعب يف اقرتاح حلول ملشاكله ،بل ّ
جاز التعميم -منحه ّكل الثقة ليقدم الحلول امللموسة
ملشاكله .ليجد نفسه يف النهاية أمام استشارة فاشلة
عمليا بالنظر اىل حجم ونسب املشاركني فيها .وهذا
الفشل للتوضيح ال يعود اىل موقف شعبي من الرئيس
أو من استشارته كام يروج معاريض مسار  25جويلية،
ألن نسب الرضا عىل الرئيس بقيت يف أعىل مستوياتها
وبفارق ال يقارن مع خصومه ،بل اىل أن غالبية الشعب مل
يفهمها ومل يعِ أهميتها يف تغيري واقعه اليومي اىل جانب
عزوفه املاقبيل عن كل املحطات السياسية (انتخابية او
استشارية ورمبا االستفتاء الحقا) ألسباب يطول رشحها
لعل أهمها انعدام ثقته يف السياسية والسياسيني ،لكن
لألسف استغل خصوم سعيد نتائج االستشارة للتشكيك

قبل الطبع
انعقدت يوم أمس اإلربعاء 25ماي 2022
جلسة عمل مبقر مؤسسة «ڤروبار شوبار» بباجة
لتفعيل الزيادة يف األجور بعنوان سنوات 2022
و2023و 2024بحضور األخ الطاهر الربباري
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل
املسؤول عىل القطاع الخاص و األخ عبدالعزيز
العرفاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
وااللكرتونيك و األخ نجم الدين الهاممي عضو
الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك و األخ عبد
الحميد الرشيف الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل بباجة وتم إمضاء محرض إتفاق يف الزيادة
يف األجور

يف مرشوعيته الشعبيّة وبذلك يكون قد منحهم هدية
مجانية كان بإمكانه تفاديها.
هيئة مسقطة
الخطأ الثاين يتعلق بإحداث «بالهيئة الوطنية
االستشارية» بوابة االستفتاء القادم الذي يؤمن به
سعيد إميانا عقائديا وفكريا بأنه أرقى األشكال التمثيلية
الرادة الشعب ويع ّول عليه باعتباره ورقته الرابحة
لتحقيق مرشوعه السيايس .هيئة أعلن عن لجانها
وتركيبتها ومهامها واملشاركني فيها دون الرجوع إليهم
أو استشارتهم أو ترشيكهم لينتهي به األمر محشورا يف
الزاوية ومحرجا أمام الرشوط والضامنات التي طلبتها
املنظامت الوطنية للمشاركة وأمام اعتذار/رفض عمداء
كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية املشاركة
فيها بتعلة هي كلمة حق أريد بها باطل «متسكهم
بحياد املؤسسات الجامعية ورضورة النأي بها عن الشأن
السيايس» ،التعلة املردودة عليهم ألنهم ويف أغلب
وجوههم املمضية مل يلتزموا بهذا الحياد ومل يبخلوا
بتقديم االستشارات والنصائح والوصفات الدستورية
للحاكمني واألحزاب السياسية سواء زمن بن عيل أو خالل
عرشية الفشل ومل يتمسكوا يوما مبا يدعونه «بالقيم
والحريات األكادميية املعمول بها واملتفق عليها حتى

ال ينجروا إىل اتخاذ مواقف من برامج سياسية ال تتصل
مبسؤولياتهم األكادميية والعلمية والبحثية والتأطريية».
الفرصة األخيرة للتدارك
أما الخطأ الثالث الذي سيكون قاتال وأمتنى أال يقع
فيه قيس سعيد فيفوت فرصة اإلصالح التي قد تكون
رص عىل اعتامد
األخرية عىل البالد والعباد فهو إذا ما أ ّ
سياسة املرور بالقوة وفرض األمر الواقع وإعالن القطيعة
مع كل األحزاب واملنظامت الوطنية املساندة ملسار 25
جويلية ،وعزل نفسه نهائيا أمام مشهد سيايس داخيل
يف معظمه يناصبه العداء ويعتربه خطرا اسرتاتيجيا عىل
مصالحه وامتيازاته املادية والرمزية التي راكمها طوال
العرشية ،ويف ظل محيط اقليمي ودويل ال ينظر بعني
الرضا إىل مواقفه وسياساته .واألخطر من ّكل ذلك أن
هذه العزلة تأيت يف ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية بلغت
أقىص درجات تدهورها وأزمة مالية خانقة مرتهنة برضا
املانحني الدوليني وتطبيق حزمة من االصالحات املوجعة
ويستغلون هذا امللف البتزازه سياسيا وتحسني رشوط
تفاوض أعوانه يف الداخل من منظامت وأحزاب وهو ما
قد يفجر أزمة اجتامعية ستكون ٱثارها غري مسبوقة عىل
الطبقات الفقرية واملتوسطة ولن يستطيع الشعب «خ ّزان
ثقة سعيّد» تحملها تبعاتها أكرث.

إمضاء على الزيادة يف أجور أعوان «ڤروبار شوبار» بباجة

الخميس  26ماي  - 2022العدد 1696
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جلسة يف مركز إعالمية وزارة الداخلية
ميكن القول إن الجلسة املنعقدة يف مركز اإلعالمية لوزارة الداخلية بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس للنظر يف مطالب األعوان
كانت إيجابية وبالتايل تجاوز املناخ االجتامعي للمؤسسة مع ضامن املنح االجتامعية وفتح املناظرات الداخلية.

الجامعة العامة للصحّة

مقاطعة املناظرات
واملباريات الرياضية

تنفيذا لتوصيات الالئحة املهنية الصادرة عن مؤمتر الجامعة العامة للصحة املنعقد
بتاريخ  16ماي  2022وقرار الهيئة االدارية القطاعية للصحة بتاريخ  4جوان ،2020
تدعو الجامعة العامة للصحة كافة الزميالت والزمالء املعنيني مبختلف الرتب بعد
التنسيق يف ذلك مع الفروع الجامعية والنقابات األساسية إىل مواصلة عدم ضامن
التغطية الصحية للمناظرات واملباريات الرياضية وكافة األشكال االحتفالية إىل أن يت ّم
االتفاق مع سلطة االرشاف عىل القيمة والجهة التي ستتكفّل بتأجري املعنيني.
الكاتب العام :حسن املازين

االتحاد الجهوي للشغل بباجة

التكوين النقابي دعامة
للنضال النقابي

ضيوف من اسبانيا يف قسم العالقات العربية والدوليّة
يف إطار زيارة لألختني  Ofelia De Felipe Vilaو ALejandra Ortega
ممثلتي املنظمة النقابية اإلسبانية  CCOOإىل االتحاد العام التونيس
ْ
الشغل قصد دراسة مشاريع التعاون الدويل املقرتحة ٬متت زيارة بعض
أقسام املركزية النقابية تخللها لقاء مع األخ االمني العام نور الدين
الطبويب ثم كانت للضيفتني جلسة عمل مع األخت هادية العرفاوي
األمينة العامة املساعدة املسؤولة عن العالقات الدولية لتدارس ملفات
التعاون وامللفات النقابية الدولية.

اضراب لقطاع النقل يف قبلي
أمام سياسة املامطلة للمطالب املضمنة باللوائح ومحارض االتفاق السابقة وعدم حضور ممثّل عن وزارة النقل يف الجلسة الصلحية
التي انعقدت يوم الثالثاء  24ماي  2022مبركز والية قبيل فقد ق ّررت النقابات األساسية للنقل بجهة قبيل الدخول يف ارضاب كامل أيّام
 6و 7جوان  2022تتلوها تح ّركات أخرى نح ّددها مع منخرطينا يف صورة عدم االستجابة ملطالبنا املرشوعة.

انتظمت يوم السبت  21ماي  2022الحلقة الثالثة من الدورة الثانية للتكوين النقايب
األسايس حول «التفاوض» تنشيط االخت روضة الحمروين ٬يف االتحاد الجهوي للشغل
بباجة التي حرضها األخ الكاتب العام عبد الحميد الرشيف.

اهلل أكرب

انتقل إىل رحمة الله تعاىل السيد نوفل بن
يوسف الناجي صاحب رشكة النقل املريح بني
املدن .نسأل العيل القدير أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه الفردوس األعىل ويرزق أهله
وذويه جميل الصرب والسلوان وال حول وال قوة
إال بالله العيل العظيم
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وزارة الداخلية
والية الكاف
بلدية القلعة الخصبة

إعالن

يعلم رئيس بلدية القلعة الخصبة العموم أنه تقرر اعتامد صيغة التفاوض املبارش
«املراكنة» للمرة السادسة لتسويغ معاليم لزمة السوق االسبوعية لسنة  2022هذا بعد
استنفاذ كامل االجراءات املستوجبة ويشرتط يف املشاركني أن ال تكون متخلدة بذمتهم
ديون لفائدة الدولة والجامعات املحلية.
علام أنه سيتم توجيه استدعاءات ألكرث من مستلزم.
تتم جلسة «املراكنة» يوم السبت  04جوان  2022عىل الساعة  11صباحا.
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في الهيئة اإلدارية لجامعة التشغيل والتكوين:

نقاط لم تطبق والوزارة تدفع إىل التصادم ولكن...
بعد استنفاذ كل طرق الحوار والتنبيه الشفاهي
والكتايب وبعد منح كل الوقت إليجاد حلول مع
الطرف االداري وأمام إرصار اإلدارة العامة للوكالة
التونسية للتكوين املهني عىل املامطلة وإضاعة
الوقت مرة بتعلة استشارة سلطة االرشاف وأخرى
الستشارة رئاسة الحكومة وعدم جديتها يف تطبيق
محارض االتفاقات يف سابقة خطرية جدا خاصة يف
النقاط التالية:
 زيادة بـ  % 7يف زي الشغل إدماج املتعاقدين تفعيل الشهائد العلمية مناظرة تغيري املسالكاتخذت الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل
قرارا بتقديم طلب الدعوة لعقد هيئة إدارية قطاعية
التخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن منظوريها .والتي
ترأس أشغالها صبيحة الخميس املايض مبقر االتحاد
املغاريب بالعاصمة األمني العام املساعد األخ صالح
الدين الساملي املسؤول عن الدواوين واملنشآت
العمومية الذي قال إن كل الوزارات تتلكأ وهي
تعتمد عىل املنشور عدد  20يسء الذكر وذلك
للتحجج لرضب مصداقيّة التفاوض يف مقتل وهم
مبثل هذا التوجه يريدون من النقابيني ردة الفعل
والخروج عن النص وهو ما لن يحصل أبدا .ألن

العمل النقايب مجبول عىل الصرب واملقاومة واتخاذ
القرارات يف الوقت املناسب.
وأضاف األخ صالح الدين الساملي أن حصيلة عمل
حكومة بودن التي كانت تعهدت بتواصل الدولة قد
تكون سلبية عىل جميع الواجهات.
ولعلّ املقرتحات املقدمة يف اجتامعي  5زائد

 5تغني عن كل تعليق لذا فإ ّن املرحلة تقتيض
عدم االنصياع وراء كلّ ماهو «تلكؤ» وعدم االيفاء
بالتعهدات يف انتظار صدور قرار واضح من دوائر
رئاسة الحكومة التي تبقى محور كلّ عمل ّيات تنفيذ
االتفاقيات وتجاوز مطبات التنكّر وعدم االنجاز.
أ ّما األخ رضا السليني الكاتب العام للقطاع فإنّه

أكّد أ ّن الهيئة االدارية تبقى سيدة نفسها التخاذ أي
قرار يريض املنتمني للسلك الذي مل يتع ّود املنتمون
إليه عىل مثل هذا التلكؤ املفضوح والذي سيزيد يف
خاصة وأنّه
تعكري املناخ االجتامعي داخل الوزارة ّ
تفاءل خريا بقدوم الوزير نرصالدين النصيبي لكن
هذا األخري «مل يبد أي استعداد لحلحلة ماهو عالق».

االضراب لم يعد ح ّ
ال

اقرتح بعض املتدخلني اعالن نوايا االرضاب عن
العمل للحصول عىل املتبغى وبالتايل توفري حلول
للنقاط العالقة ولتفادي كلّ ما من شأن أن يزيد
يف أي اثارة للفنت واالحتجاج اتفق الحارضون عىل
مزيد امهال الوزارة بعض الوقت وذلك بدعوتها لعقد
جلسات عمل عىل اثرها يتخذ القرار الذي الب ّد منه.

الشيء تغيّر في الجهات

تح ّدث أعضاء الهيئة االدارية بإطناب عن النقائص
وعن الحاجيات واالنتظارات يف عدد كبري من مراكز
التكوين التي تعاين غياب املؤطرين والطباخني
ومسائل أخرى يطول الحديث يف شأنها لك ّن ما الحل
والوزارة تريدها عىل ح ّد قول املثل الشعبي «سباقة
وجراية وما تأكليش الشعري» ويوىف الكالم يف انتظار
صدور الالئحة املهنية.
رمزي الجباري

تكريم يف القريوان لإلخوة بواروي
والسليني والسعيدي وبوعزة
ت ّم تكريم اإلخوة جربان بوراوي ورضا السليني وقيس السعيدي وعبد الجليل بوعزة من طرف النقابات األساسية
ملكاتب التشغيل باالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان ٬يف بادرة إيجابية نالت استحسان وإعجاب العائلة النقابية يف
تلك الربوع.
وقد حرض هذه املبادرة الجميلة األخ السيد السبوعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي بالقريوان.

الخميس  26ماي  - 2022العدد 1696

االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة

مؤتمر الفرع الجامعي
ألساتذة التعليم العالي
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة أنه تقرر عقد
مؤمتر الفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل مبنوبة يوم الثالثاء  07جوان
 2022بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا ( )09٫30بدار االتحاد
الجهوي للشغل مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام
الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
يف اجل اقصاه يوم االربعاء  01جوان  2022عىل الساعة الرابعة والنصف
بعد الزوال (.)16٫30
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس
للشغل مدة اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة
مع قسم املالية باالتحاد.
أن يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات
كاملة متتالية عند الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقلّ عن خمس سنوات
كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد
يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا للفصل
 112من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد
املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 215
من النظام الداخيل.

االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة

مؤتمر الفرع
الجامعي للنقل

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه تقرر عقد
مؤمتر الفرع الجامعي للنقل مبنوبة يوم السبت  11جوان  2022بداية من
الساعة التاسعة والنصف صباحا ( )09٫30بدار االتحاد الجهوي للشغل
مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام
الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
يف اجل اقصاه يوم السبت  04جوان  2022عىل الساعة الواحدة بعد الزوال
(.)13٫00
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس
للشغل مدة اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة
مع قسم املالية باالتحاد.
أن يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة
متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
أن يكون مبارشا غري متقاعد.
يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا للفصل
 112من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد
املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 215
من النظام الداخيل.
* الكاتب العام مصطفى املديني
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وزير الشؤون االجتماعية يلتقي جامعتيْ
اإلعالم ومديري الصحف
استقبل وزير الشؤون االجتامعية
السيد مالك الزاهي ،مبقر الوزارة،
كالًّ من املدير التنفيذي للجامعة
التونسية ملديري الصحف السيد
محمد العرويس بن صالح وممثل
الجامعة العامة لإلعالم باالتحاد العام
التونيس للشغل األخ محمد الهادي
الطرشوين.
وت ّم خالل هذا اللقاء استعراض
ال ّنقاط التمهيدية إلمضاء اتفاق
قطاعي الصحافة
الزيادة يف األجور يف
ْ
املكتوبة والصحافة االلكرتونية.

في الفرع الجامعي للفالحة بالمنستير

غياب املندوب ،املشاكل ترتاكم ..والحلول غائبة
«ساخن ج ّدا» ذاك أقلّ ما يقال يف اجتامع الفرع الجامعي
للفالحة باملنستري يوم السبت املايض بدار االتحاد الجهوي للشغل
باملنستري بإرشاف االتحاد الجهوي وبرئاسة االخ محمد صالح
الغضاب عضو املكتب التنفيذي الذي افتتح االجتامع بكلمة عرب
فيها عن الدعم الالمرشوط لهذا القطاع الحيوي الذي يعاين مرة
من قسوة الطبيعة والسامء ومن مصائب أهل االرض جراء سوء
التقدير وفساد التسيري واستخفاف سلطات القرار بهذا القطاع
الحيوي وبأبنائه الذين ال صدى الصواتهم وشكواهم ومعاناتهم
وهو ما عرب عنه االخ عامد الرحموين كاتب عام الفرع الجامعي
للفالحة والذي أكّد ان هذا االجتامع هو احد الفرص التي نرفع
من خاللها مطالب ابناء القطاع مهنيا وفنيا واداريا وعىل رأسها
غياب القانون االسايس للتنظيم املهني لألعوان والذي من شأنه
ترتيب االمور وعدم ترك الحبل فيها عىل الغارب كام يُقال يف األثر
الشعبي مام يؤجج بعض الحساسيات بني أبناء القطاع الواحد
ويحيي نعرات التفرقة يف مختلف االسالك مام يه ّدد الوحدة
والتامسك والتضامن يف ما بينها عىل غرار ما ي ْنشب احيانا من
اشكاليات باالمكان تجاوزها وتالفيها عىل غرار مسألة ما بني الفنيني
واملهندسني والعامل وهي امور ما كان لها ان تتعقد لو توفرت
سلطة ارشاف تعي دورها ومهامها ومسؤولياتها وهنا تساءل االخ
عامد الرحموين كاتب عام الفرع الجامعي« :كيف يستقيم الظل
والعود أعوج» ،وتساءل آخرون عن غياب رئيس اإلدارة او عىل
األصح شغور منصب «املندوب» عىل امتداد اشهر طويلة وما زال

االمر مستم ًّرا مام جعل كل مشاكل القطاع عالقة سواء كان منها
الفني او اإلداري مام يلقي بظالله عىل سري العمل اليومي سواء
صلب اإلدارة أو مواقع العمل امليداين وهو ما يؤثر سلبا ويؤسس
لبعض املامرسات عىل غرار سياسة التشفي والتنكيل من خالل
التفرقة بني العامل ورضب العمل النقايب وتعطيله من قبل بعض
املسؤولني صلب املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية باملنستري مام
كان له شديد التأثري عىل املناخ االجتامعي داخل مقرات العمل
وبيان الهيئة االدارية للفرع الجامعي والذي من بني نقاطه وفضال
عن الدعوة امللحة لتعيني مندوب جهوي عىل رأس املندوبية
الجهوية للفالحة وذلك للح ّد من تعطيل مشاريع التنمية بالجهة
وكذلك تعطيل العمل صلب اإلدارة ...وفضال عن هذه الدعوة ع ّدد
البيان النقاط االخرى عىل غرار تجديد الدعوة لترشيك الطرف
االجتامعي عند اتخاذ القرارات يف شأن منتسبي القطاع بالخصوص
وطمس بعض حقوقهم عىل غرار الحرمان من الرخص النقابية
وهو ما يعترب رضبا للعمل النقايب.
من جهة اخرى تحدث آخرون عن غياب منحة الحليب
واعادة النظر يف قامئة املتمتعني مبا وهو األمر نفسه بالنسبة إىل
التمتع بزي الشغل ورضورة التقيد باآلجال املحددة لذلك كام
تحدث آخرون عن التدقيق عند ضبط عدد ساعات العمل املنجزة
بخصوص عامل الحضائر كام أكّد أكرث من عضو عىل رضورة عدم
تدخل اتحاد الفالحني يف شؤون االدارة جهويا ومحليا...
* حمدة الزبادي

في المكتبة الجهوية بقبلي

التأسيس للعادات الجميلة
واالمتداد لكل ما ينفع
ت ّم تقديم كتاب «الوصف يف املوشحات االندلسية ووصف الطبيعة يف
الشعر األندليس» للدكتور عيل بوبكر بحضور رئيس لجنة الفنون والثقافة
والرتاث والسياحة ببلدية قبيل السيد محمد بوقدمية ونخبة من مثقفي
الجهة .وباملناسبة يكون الشكر موصوال للسيدة مديرة املكتبة عىل تنظيمها هذا اللقاء وإحيائها لربيق الكتاب واملكتبة وللدكتور عيل
بوبكر عىل إثرائه املشهد الثقايف مبؤلفاته الخصبة.
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* إعداد رمزي الج ّباري
* عدسة منترص العكرمي

في سؤال طرحته الشعب

أي فائدة للندوات التكوينية؟
نظمت جامعة النفط واملواد الكيمياوية عىل امتداد أيام 12
و 13و 14ماي  2022ندوة حول تقنيات التفاوض ومنظومة الدعم يف
املحروقات عرفت نجاحا منقطع النظري خاصة من حيث عدد املشاركني
الذين فاق عددهم  200مشارك من مختلف جهات الجمهورية ،وحتى
نضع الندوة يف اطارها «التكويني» طرحت الشعب السؤال التايل« :اي
فائدة للندوات التكوينية النقابية يف عالقة باملحاور املطروحة وإىل
أي ح ٍّد يتم التنسيق مع قسم التكوين واالنشطة الثقافية التي ترتأسه
االخت سهام بوستة.
* األخت نجالء الكثريي قاسم
(سريابت)
نحتاج طبعا إىل املشاركة يف
ندوات نقابية سنويا ،بحكم أ ّن هذه
الندوات مفيدة جدا عىل مستوى
تطوير القدرات التفاوضية للنقابيني
كام ا ّن فائدة االساتذة الجامعيني
واضحة وجلية جدا وباملناسبة اشكر
جامعة النفط عىل جهودها املبذولة كام ال
وبحب
اخفي افتخاري بكوين نقابية اتحمل مسؤولية عن قناعة
ّ
كبري وهو ما انعكس إيجابا عىل عميل وعىل عالقايت الجيدة بكل زماليئ
وزمياليت يف العمل وأعتقد أ ّن املرحلة تقتيض فهام ملنظومة الدعم مبا ا ّن
الدولة تغري سياساتها االجتامعية واالقتصادية من شهر إىل آخر لذلك يكون
من الرضوري اكتساب مهارات علمية ومعلوماتية
ليكون الواحد منا عىل استعداد لكل طارئ.
* األخ محمد بن محمد (رشكة أتوك
النتاج البرتول)
لنا حزمة اشكاليات مع مختلف
االدارات الناشطة يف قطاع املحروقات
لذلك كان من الرضوري املشاركة يف ندوة
جامعة النفط واملواد الكيمياوية رغم ان

ا ّن مثل هذه الندوات التوعوية واملعرفية ستزيد من اكسابنا مهارات
مؤسستنا تنتمي إىل القطاع الخاص ـ الفائدة حاصلة
اخرى يف االقناع والتفاوض كام ا ّن صعوبة الظرف االجتامعي واالقتصادي
بكل االشكال ـ واملهم هو فتح آفاق العمل عىل
تحتم معرفة الطريق الصواب يف عالقة بكربى املؤسسات التشغيلية يف
مرصاعيها بحكم أ ّن انتاج املحروقات مرتبط
بالدنا وهي التي تعرف منذ سنوات طويلة هجوما من كل االتجاهات
اساسا بجملة من االجراءات االدارية املعقدة.
وامالءات من لوبيات داخلية وخارجية للتفريط فيها بعد ان وضعوها
* األخ العريب ـ كريم بن أحمد (قطاع
موضع عجز وشلل تام.
املحروقات)
الندوة
حضوري
خالل
من
االفادة
حصلت
* األخ نزار النداري (قطاع البالستيك)
بشكل كبري جدا يف ظل توفر املعلومة الصحيحة
ساهم حضوري يف ندوة النفط واملواد
وهي التي نحتاجها ملقارعة الحجة بالحجة ،إضافة
الكيمياوية حول تقنيات التفاوض ودعم
إىل أننا استفدنا م ق ّدم من تقنيات حول طرق التفاوض وهذا يف ح ّد ذاته
مكسب كبري ميكنماّ التباهي به يف عالقة مد وجزر عادة ما تقوم عىل االرقام املحروقات يف رفع الغشاوة عن عديد
ّ
املفاهيم التي كان فيه خلط وبالتايل ت ّم
يف غيابها او تغييبها يف وزارة الصناعة واملناجم والطاقة.
توضيحها بشكل نهايئ وهو ما ساعدين
* األخت نوال العبايس (املجمع الكيميايئ)
من خالل ما قُ ّدم من أرقام ومالحظات
املشاركة يف مثل هذه الندوات مكسب لنا
حتى نكون كمواطنني «فاهمني» لكل
وكذلك من خالل املساهمة يف باب النقاش
ما يجري من حولنا وهو طبعا ما
والسؤال كان مفيدا لنا جميعا سواء
يجعلنا متأقلمني مع كل طارئ أو مستجد
كنا نقابيني قدامى او جد ًدا ـ االكيد ا ّن املرحلة تفرض يقظة مستمرة
مثلام حصل ايام كوفيد  19ـ املرحلة
امام عدم وضوح توجهات الحكومات املتعاقبة لكن ما هو رضوري ا ّن مثل
تتطلب فهام اجتامعيا وسياسيا لنقنع من
هذه الندوات ال ب ّد ان تتكرر حتى يتمكن الجميع من ضامن استفادة
حولنا بعديد االجراءات والتوجهات فام
دامئة مبا ا ّن سلط االرشاف ترفض االصالح الهيكيل وتتجه للتفريط فيام
بالك والحكومات املتعاقبة ساعية اىل رفع
تبقى من مؤسسات القطاع العام.
الدعم عن مواطنيها االكيد

األخ عبد القادر منصور الكاتب العام لنقابة المفرقعات وعضو الفرع الجامعي للنفط والمواد الكيمياوية

الحكومات املتعاقبة لم تهتم بقطاعنا ألسباب مجهولة
ظل حبيس
يكاد الكثري منا ال يسمع اي يشء عىل قطاع املفرقعات الذي ّ
مفاوضات رسيعة تنتهي لينتهي الحديث عن هذا القطاع القادر عىل توفري
عملة صعبة كبرية متى ت ّم السعي إىل تطويره وايالئه االهمية التي يستحقها
وبالتايل متكني الراغبني من االستثامر فيه من آليات التصدير والتشجيع
عىل العمل فيه نحن التقينا االخ عبد القادر منصور الكاتب العام لنقابة
املفرقعات بقفصة وعضو الفرع الجامعي للنفط واملواد الكيمياوية فكان لنا
معه هذا اللقاء الخاص.
* أوال ،ماذا ميكن ان نعرف عن قطاع املفرقات يف تونس؟
ـ قطاع املفرقعات قطاع ناشط منذ اوىل سنوات االستقالل يف تونس وهو
قطاع له مصنع يف والية قفصة كام له ادارة عامة مقرها االجتامعي يف تونس
العاصمة كام له مخازن يف والية قفصة.
* تحت رقابة من القطاع؟
ـ طبعا هو تحت رقابة وزارة الداخلية

* نحن نريد ان نعرف معدل االنتاج سنويا فهل من رقم عن ذلك؟
ـ ال ،ال املك أرقاما يف الوقت الراهن لكن الذي اعرفه ان االنتاج ليس
قارا ،وهو رهني الطلب عليه وقطاعنا له عالقة اساسية بطرق اعداد وانجاز
الطرقات وكذلك املناجم واملقاطع زيادة عىل رشكات البحث البرتولية.
* ملاذا مل يفتح باب تصدير هذه املادة؟
ـ إنعدام التصدير اساسه خطورة هذه املادة زيادة عىل وضع جملة
من الحواجز امام العاملني يف هذا القطاع الذي عليه ان يوفر الحاجيات
واالحتياجات من هذه املادة وكفى.
* أين تكمن الحواجز والعراقيل أساسا؟
ـ الواضح ا ّن الدولة غري راغبة يف ان تفتح افاق استثامرية يف هذا القطاع
وذلك بوضع جملة من القيود عىل الرتاخيص الدقيقة للعاملني يف القطاع
وبالتايل التعطيل االداري هو جزء من عدم الرغبة يف االستثامر فيه ويف عدم
تصديره.

امكانيات التطوير متوفرة بابها الرئيسي

* مصنع املفرقعات
املوجود بقفصة مثال
هل هو ملك الدولة ام
هو منتم إىل القطاع
الخاص؟
ـ هو قطاع خاص يف
جملة سهلة.
* كم عدد العاملني
به؟
ـ يوجد يف مصنع
املفرقعات  178شخصا
بني اطارات تسيري
وأعوان تنفيذ وعامل.
* وحتى نلتقي يف
مناسبة أخرى؟
ـ ارجو ان تويل
الدولة اهتامما كبريا بهذا القطاع من خالل اصدارها ألوامر وقوانني تزيد
من تنظيمه وتدعيمه النه قادر عىل تنويع املشهد الصناعي عندنا
وبالتايل فتح باب تصديره إىل الخارج.
* حاوره رمزي الج ّباري

فتح باب التصدير على مصراعيها أيام
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الملف السياسي

بعد صدور مرسوم «الهيئة االستشارية من أجل جمهورية جديدة»

ملاذا عدم تشريك األحزاب املساندة لـ  25جويلية؟

* لطفي املاكني
استمرت ردود االفعال محتدة منذ ان صدر
املرسوم الرئايس املعلن عن احداث «الهيئة
الوطنية االستشارية من اجل جمهورية جديدة»
وتعيني العميد الصادق بلعيد رئيسا لها وتعود
ردود االفعال تلك اىل مآخذ متصلة بكيفية
التعاطي مع هذه اللجنة التي انتظر الجميع
االعالن عنها باعتبار ان اشغالها هي محور نقاشات
وتجاذبات القوى الفاعلة بالبالد اساسا الداعية إىل
رؤية مغايرة ملا كان سائدا منذ عقد من الزمن يف تسيري دواليب الدولة .ومن
ذلك املنطلق فإن القوى الوطنية الداعمة ملسار  25جويلية والرافضة الي
تراجع عن الخطورة التصحيحية الحاصلة منذ أشهر اعتربت ان هناك تجاهال
ان مل نقل استبعادا لألحزاب من املشاركة يف اشغال الهيئة الوطنية وبقية
اللجان الفرعية األخرى وهو ما أثار االستغراب واالستياء عربت عنه البيانات
الصادرة عن االحزاب الداعمة ملسار  25جويلية قبل االحزاب الرافضة له اذ
رأت هذه االخرية انه اجراء آخر لالستفراد بالسلطة وتعزيز لهيمنة الرئيس
عىل مؤسسات الدولة وهي تعترب ان إحداث هذه الهيئة تأكيد منها عىل ان
موقفها الرافض للمسار املعلن من قبل رئيس الجمهورية مل يكن اعتباطيا.
وبالعودة إىل األطراف الداعمة ملسار  25جويلية فإنها كانت تنتظر
ترشيكا يف تركيبة الهيئة الوطنية ومثلها اللجان الفرعية وهي التي نظمت
عديد اللقاءات والندوات يف عالقة باملرحلة القادمة وأولها ما يتصل بتنقيح
الدستور أو اعادة صياغته وهذا ما عرب عنه كل من حزب «تونس إىل األمام»
وائتالف صمود وهو الذي نظم منذ اسابيع ندوة وطنية كربى تحت عنوان «أي
نظام سيايس لتونس بعد  25جويلية» مبشاركة اغلب القوى الوطنية الداعمة
للحركة التصحيحية وعديد الشخصيات الوطنية وأولهم العميد الصادق بلعيد
إذ ت ّم التطرق إىل اهم املحاور ذات العالقة باملرحلة القادمة منها العالقة بني
السلط يف النظام السيايس املنشود والرشوط املوضوعية الرساء نظام سيايس
دميقراطي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات وقد كان النقاش
مستفيضا باعتبار نوعية املشاركني يف هذه الندوة وبالتايل فان تغييب االحزاب
ليس متشيا وجيها ألن التأسيس لجمهورية جديدة لن يكون ثابتا وقادرا عىل

تقديم اإلضافة دون دور فاعل للتنظيامت السياسية
التي تظلّ اإلطار األنسب واألنجع ألي فعل مدين
سلمي للتغيري والبناء لكونها تتحمل مسؤولية (هنا
عىل أساس وجود الرغبة لدى من يريد االنتساب إىل
هذه االحزاب) التأطري والتحسيس بامللفات الكربى
املطروحة وكيفية التعاطي معها وهذا دور لن يقدر
أي طرف سيايس آخر القيام به.

* المراجعة ضرورية
إن إستغراب هذه القوى من استبعادها يطرح الكثري من نقاط االستفهام
عن «خصوصيات املرحلة القادمة» والوسائل التي ستدار بها وهنا يطرح
السؤال األهم« :أي جدوى من وضع دستور ال تشارك يف صياغته» اهم
االطراف الفاعلة يف املشهد العام املحمول عليها تحفيز الناخبني عىل املشاركة
يف االستفتاء ومن بعده االنتخابيات الترشيعية الن الفرتة املاضية كشفت
النسبة املتدنية للمشاركني يف االستشارة االلكرتونية بعد ان رفضتها االحزاب
وهذا ما ال يجب تجاهله.
ودعت االحزاب رئيس الجمهورية إىل رضورة مراجعة املرسوم املتعلق
بإحداث الهيئة الوطنية االستشارية من اجل جمهورية جديدة ألنه ال ميكن
التأسيس الي مسار دميقراطي دون مشاركة االحزاب الن خصوصية املرحلة
الصعبة التي تعيشها البالد سياسيا واقتصاديا واجتامعيا تحتاج كأول خطوة
مستوجبة فتح االبواب امام كل القوى التي مل تشارك يف منظومة الفساد قبل
 25جويلية لصياغة مرشوع دميقراطي مشرتك يساهم يف انجاز مسار 25
جويلية كام عرب عن ذلك املنسق العام الئتالف صمود حسام الحامي يف البيان
الصادر مبارشة بعد صدور مرسوم الرئايس.
* نجاح الحوار
تخىش القوى الوطنية الداعمة ملسار  25ويلية من تداعيات هذا التميش
الذي فرضه رئيس الجمهورية النه سيقلص يف مرحلة أوىل من دور القوى
املساندة للحركة التصحيحية التي قام بها منذ الصائفة املاضية مقابل مزيد
توسع دائرة الرافضني ملنهجه يف تلك الخطوة ومترتسهم خلف أسباب رفضهم

لها وما قدموه من تربيرات ملوقفهم ذلك ويرى حسام الحامي ان عدم استشارة
املنظامت التي نص عليها املرسوم او االخذ برأيها يف طريقة إدارة الحوار
أحدث متلمال صلبها وهو ما عكسته ترصيحات قياداتها وبالتايل فإن هذا
املرسوم ال يوفر الحد األدىن من رشوط إنجاح الحوار وما يليه من استحقاقات.
* مبادرات أخرى
ينتظر املتابعون للتفاعالت الحاصلة بعد صدور املرسوم الكيفية التي
سيتم من خاللها تجنب مزيد التداعيات السلبية املرتتبة عن استبعاد األحزاب
من املشاركة يف تقديم تصوراتها ومقرتحاتها وهو االمر املوكول إىل مبادرات
من قبل رئيس الجمهورية باعتبار ان مختلف القرارات الصادرة عن الهيئة
الوطنية االستشارية تعود إليه اذ ميكن للشخصيات التي كلفت باالرشاف عىل
الهيئة الوطنية واللجان الفرعية ان تقدم مقرتحات بتوسيع دائرة املشاركني يف
اعاملها خاصة بالنسبة إىل القوى الداعمة ملسار  25جويلية التي تحتاج إىل
توطيد التنسيق بينها قبل الدخول يف الرهان االنتخايب القادم.
ونشري إىل ان املرسوم الرئايس املحدث للهيئة الوطنية االستشارية من أجل
جمهورية جديدة يتضمن  23فصال إضافة اىل ثالثة لجان استشارية هي اللجنة
االستشارية للشؤون االقتصادية واالجتامعية واللجنة االستشارية القانونية
وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني.
وقد عهد إىل الرئيس املنسق العميد الصادق بلعيد إدارة أعامل الهيئة
واالرشاف عىل أعامل اللجان والتنسيق بينها اذ ان املرسوم كلف الهيئة بالقيام
بالدراسات وتقديم املقرتحات يف املجاالت السياسية والقانونية واالقتصادية
واالجتامعية ويف عالقة بلجنة الحوار الوطني فإن املرسوم نص عىل أنها تتكون
من اعضاء اللجنتني االستشاريتني اي لجنة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
والتي تضم ممثيل املنظامت الوطنية واللجنة القانونية التي تض ّم عمداء
كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية وعىل الرئيس املنسق رفع تقارير
دورية عن سري أشغال لجنة الحوار الوطني إىل رئيس الجمهورية.
وال يستبعد املتابعون للشأن الوطني قيام رئيس الجمهورية مببادرات
باتجاه توضيح مقاصد التميش الذي عىل أساسه ستعمل الهيئة الوطنية
االستشارية ولعل اللقاءات التي جمعته بقرص قرطاج يف األيام املاضية بأهم
الفاعلني يف املشهد العام اوىل الخطوات املستوجبة لتعزيز التواصل والتشاور
بعيدا عن كل انفراد يف رسم مالمح املرحلة القادمة.

االستفتاء تحت الضغط

التسجيل االلكرتوني خيار و«أنا يقظ» تثري الغبار

* ناجح مبارك
دخلت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف سباق ضد الزمن قبل اصدار االمر
الخاص بدعوة الناخبني لالستفتاء املقرر يوم  25جويلية املقبل عىل ان يكون
يوم  25ماي قد صدر امر تنظيمها والدعوة اىل تسجيل اكرث من مليوين ناخب
شاب يتوفر فيهم رشط بلوغ السن القانونية ،يف االثناء تواصل الهيئة جلساتها
للنظر يف تعيني الهيئات الفرعية عىل أن يَحصل اعضاؤها عىل منح مالية،
وتتحفظ عدة جمعيات ومنها «انا يقظ «عىل طريقة تسجيل الناخبني الجدد.
شدد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عىل رضورة
امليض قدما يف االعداد للمحطات االنتخابية املقبلة مع االستفادة مام راكمته
الهيئات السابقة من مكاسب لضامن شفافية العملية االنتخابية وتأمني
مشاركة اوسع للشباب بضامن تسجيلهم اآليل وااللكرتوين ،وهو ما يقتيض
اصدار مرسوم ،يف الغرض او امر رئايس لتاليف كل االشكاالت العالقة.
وضامن شفافية العملية االنتخابية مسألة مه ّمة أخري تدارسها فاروق
بوعسكر واعضاء الهيئة يف لقاء جمعهم بوفد االتحاد االورويب الذي يزور
تونس هذه االيام برئاسة ماريا ارتيا وحضور سفري االتحاد االورويب بتونس
ماركوس كورنارو ،وهام اللّذان عربا عن دعم املسارات االنتخابية والسياسية
لبالدنا ،ومل يستنث الوفد حضور مراقبني ملتابعة مسار االستفتاء يوم  25جويلية.
واصبح هذا التاريخ باتا ونهائيا وذلك بعد مراسالت الهيئة لرئاسة الجمهورية
والنظر يف امكانية التأجيل وذلك ضمن فرضيات ثالثة تحدث عنها عضو الهيئة
محمد التلييل املنرصي ولكن الفرضية الثالثة هي التي تم اعتامدها ،وتخص
دعوة الناخبني اىل االستفتاء يف التاريخ املحدد واالهتامم بالتسجيل االلكرتوين
لحوايل مليوين ناخب يحق لهم االنتخاب بعد استحقاق  2019وتتوفر فيهم
رشوط اهمها رشط السن القانونية.
في تنقيح القانون االنتخابي
تقتيض مسألة التسجيل االلكرتوين التسجيل عن بعد وتأمني ذلك بنص قانوين

وتنقيح القانون االنتخايب لسنة  2017علام أن التسجيل عن بعد كان محل
مطالب موجهة اىل الربملان املنحل منذ سنة  ،2018وكان سامي بن سالمة عضو
الهيئة والوافد عليها بعد غياب قد طالب باعتامد االرساليات القصرية لتحيني
السجل االنتخايب ودعوة الناخبني الجدد من الشباب اىل التسجيل الفوري،
وهو حل بديل للمكاتب املتنقلة وما تطرحه من اشكاليات امام الضغط
الزمني املسلط عىل الهيئة وفروعها التي مل تتشكل بعد.
ومل تصادق هيئة االنتخابات عىل فرضية تسجيل  70ألف ناخب جديد فقط
خالل عرشة ايام واعتمدت مبدأ التسجيل االلكرتوين كحل بديل وهو ما أثار
حفيظة الجمعيات املهتمة بالشأن االنتخايب ومنها «انا يقظ» واكدت يف بيان
لها ان ذلك خرق ملبدإ سالمة املعطيات السخصية وان رأي الهيئة العليا
الخاصة باملعطيات الشخصية مطابق لتحفظاتها وان الغرض من توظيف
خدمات املشغلني الثالثة يف تونس للهاتف الجوال ربحي فقط ،وان نسبة
مصداقية ووثوقية قاعدة بيانات املشغلني الثالثة للهاتف الجوال ال تتجاوز
نسبة  % 70وقاعدة البيانات وبفعل الرتويج العشوايئ لرشائح الهاتف الجوال
تبقى غري محينة.

فريق من اإلداريين المقربين
يف االثناء مييض قطار االستفتاء رغم املالحظات املوجهة من الجمعيات بتعيني
نائب الرئيس ماهر الجديدي ورئيس دائرة االتصال فيصل ضو ورضا امليساوي
مدير تنفيذي وعمر بوستة ريس الديوان وعمر العبديل مدير الشؤون
القانونية وادارة الحملة ومراد املاجري مدير ادارة املشاريع وهو ما سيوفر
للهيئة اليات الترسيع يف العمل عىل انجاز االستفتاء يف افضل الظروف وكان
اختيار اعضاء الهيئة التنفيذية بالتوافق مع اعضاء الهيئة املنتخبني واملعينني.

احترام قانون الصفقات
كام ان استحالة التثبت من عنوان الناخب واردة عند التسجيل االلكرتوين
وعن بعد بخالف التسجيل الحضوري ،من قبل أعوان الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،عىل ان تتمكن الهيئة من توزيع الناخبني حسب عناوين سكناهم
حسب ما ضبطه القانون عدد  16لسنة  2014بإثبات عناوين اقاماتهم الفعيل
واملحني وهذا املطب وقعت فيه الهيئة سنة .2018
كام املواطن وعرب الية التسجيل عن بعد وبتقنية  USSDسوف لن يتمكن
من مامرسة حق الطعن يف صورة وجود خطإ يف سجل الناخبني وكانت منظمة
«أنا يقظ» قد استغربت عدم اجتهاد الهيئة للتثبت من سجل الناخبني رغم
علمها ومنذ  25جويلية بالتوجهات الرئاسية لتنظيم االستفتاء وحذرت من

مواعيد للحملة والصمت االنتخابي
وحسب عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وممن شاركوا يف استحقاقات
انتخابية سابقة محمد التلييل املنرصي فإن يوم  28أوت  2022هو موعد
االعالن النهايئ عن نتائج االستفتاء يف حني اقرت االدارة التنفيذية للهيئة موعد
ما بني 8و  23جويلية للحملة االنتخابية وهي حملة مخصصة للتشجيع عىل
التصويت عىل ان يدخل الناخبون يف مرحلة الصمت االنتخايب يومي 24و
 25جويلية وتخصص الهيئة موعد 26و 27اوت لقبول الطعون واالعرتاضات.
وحسب السجل االنتخايب لشهر ديسمرب  2021فإن عدد الناخبني يصل اىل
 6ماليني و 940ألف و 579ناخب ممن يحق لهم املشاركة يف استفتاء 25
جويلية املقبل.

امكانية لجوء رئيس الجمهورية اىل تجاوز ما أسمته للقانون يف خصوص قانون
الصفقات العمومية الخاص بالحمالت االنتخابية للتحسيس باالستفتاء مثلام
ت ّم إقراره بخصوص تنظيم القمة الخاصة بالفرنكفونية بتونس.
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االتحاد منع «خطرا داهما» ووضع األمور في نصابها:

الحوار مسؤولية وتكليف وليس
مشاركة ومزايدة

بعيدا عن كل ر ّدات الفعل السياسوية ،غري املدروسة
رسعة
حينا واملندفعة أحيانا ،وبعيدا أيضا عن املواقف املت ّ
أو الرهانات اآلن ّية ،فإ ّن بيان الهيئة االدارية االخري،
واملوقف الواضح التحاد الشغل من قضية بذاك الحجم،
وتلك االهمية ،كان درسا حقيقيا لكل هواة تسجيل
املواقف ،ومحرتيف التصعيد وساسة اللعب يف الوقت
الضائع.
فاالتحاد يوم االحد الفارط مل يكن يف مرحلة وطنية
بامتياز فقط ،بل كان يف مرحلة تقرير مصري ،وكان يف
مرحلة حسم تع ّدل عليها جميع القوى الوطنيةُ ،حكّاما
ومعارضة وشعبا ،ساعاتها ،وكان عليه فقط أن يكون يف
مستوى اللحظة التاريخية وان ال يخذل أبناء ُه وأبناء
الوطن الذين كانوا ينتظرون املوقف املناسب يف الوقت
املالئم.
وال ّ
شك يف أن الذين يهللون اليوم ملوقف االتحاد،
محاولني تنزيله يف حساباتهم الخاصة ،يتجاهلون عمدا
وعن قصد ،تأكيد بيان الهيئة االدارية وما جاء فيه
بالخصوص حول استحالة العودة اىل منظومة ما قبل
خمسة وعرشين جويلية ،ويربزون فقط الفقرة الخاصة
بعدم املشاركة ـ املرشوطة ـ يف حوار مسبق االهداف
والنتائج ومفرد الرأي واملصري ،ومعروف املآالت.
وهذا املوقف الذي اتخذه االتحاد هو يف واقع االمر
ملن يقرأ جيدا حرج املرحلة ودق ّة الوضع ،منع حقيقي
لخطر داهم ،بالفعل كان يهدد العملية السياسية بر ّمتها،
ويفتح بابا من أبواب الفوىض واالضطراب ،والتداخل
والتناحر ،ولن يؤدي اال اىل ما يريد الرئيس تكريسه وفق
منهجه الخاصة ودون استشارة أحد ،يف كنف الرسيّة
املطلقة والتحفظ والصمت الرهيب ،وما يعنيه ذلك من
نتائج قد تكون كارثية عىل البالد وعىل مستقبل العملية
السياسية ،وما يعنيه ايضا من توريط االتحاد كرشيك
فعيل يف برنامج غري واضح املعامل ،ويف مغامرة سياسية
غري محسوبة بدقة ،وتقودها فقط الرغبة الفردية يف
الحكم ،ويف إمالء الرشوط ووضع الوصفات الجاهزة
ومعاملة الجميع كأطفال يتعلّمون.
االتحاد حرص منذ خمسة وعرشين جويلية ان
يكون اىل جانب الشعب ،وان ال يتخندق مع الذين
لهم حسابات الغنيمة ،ونهم العودة اىل السلطة ،وحتى
ارتباطات العاملة والخيانة ،وحرص أيضا عىل أن يكون يف
صف االنقاذ ،وأن يض ّحي بكل متطلباته يف سبيل أن ال
ّ
يعطّل انعتاق البالد من عرشية التفقري والتجويع ،لكنه
مل يقل يوما أنه يعطي الحد ما ،مهام كان شأنه صكّا عىل

رصف مبفرده يف مصري شعب ومق ّدراته ويرسم
بياض ليت ّ
له مستقبله وفق أهوائه وطموحه ،ومبشاريع هالمية
ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان.
والذين يعيبون اليوم عىل االتحاد موقفه من مسألة
الحوار ،يعرفون جيدا أنه دامئا كان ينادي بترشيك
الجميع ،وأنه هو من بادر بالحوار قبل خمسة
وعرشين جويلية وبعده واىل اليوم والغد ،وهو من قاد
حوار  2013وأنجحه وأرىس استقرار البالد بعد موجة
االغتياالت والعنف ،وليس اليوم هو الذي سيتعلم فيه
االتحاد معنى الحوار او يرفض م ّد اليد لآلخر ،لكن الحوار
له قواعد ورشوط ،وأولها أن نعرف عىل ماذا سنتحاور
وملاذا جلسنا اىل الطاولة ،وان ننطلق يف الحوار دون
رشوط مسبقة ودون اقصاء اال ملن اقىص نفسه ،وان
يتعامل الجالسون عىل الطاولة نفسها مبنطق الرشاكة ال
الصانع» الذي ال ميكن ان يكون
مبنطق حوار «املعلّم مع ّ
حوارا وال ميكن ان يؤدي اىل نتائج تنفع البالد والعباد،
بل هو فقط صورة مطلوبة للديكور ،والضفاء رشعية عىل
قرارات اتخذت بشكل فردي ،ويف غرف مغلقة كام يقول
الرئيس نفسه ،وال يدري أحد مآالتها وال اىل اين ميكن
ان تقود البالد.
أما الذين هللّوا لبيان الهيئة االدارية واعتربوه رضبة
قاصمة ملرشوع قيس سعيد او لالستفتاء او للجنة
االستشارية او ملسار خمسة وعرشين جويلية ،فهؤالء
واهمون ايضا ،وعليهم أن يقرؤوا البيان مجددا عديد
املرات ،الن االتحاد مل ولن يكون يوما عصا يرضب بها
اآلخرون خصومهم ،ولن يكون عقبة يف طريق انعتاق
الشعب من جور وفساد طبقة حكام ما قبل خمسة
وعرشين جويلية .والبيان ترك الباب مواربا ومل يغلقه
باملزالج ،وأعطى نفسا تفاؤليا بأن كل يشء ممكن
ووارد ،رشيطة توفّر النوايا الحسنة من جميع االطراف،
ورشيطة الرشاكة وليس التبعية ،ورشيطة معرفة عنارص
الحوار وآلياته ووسائل إنجازه ،بعيدا عن النتائج املسبقة
واالمالءات الفوقية.
وال شك يف أ ّن البيان كان درسا للمتخاذلني واملزايدين
والثورجوت ،يف معنى حامية العملية السياسية برمتها
من خطر داهم ،كان يهدد بإفشالها وبجعل الحوار عجلة
خامسة يف قاطرة بناء حكم فردي لن يكون االتحاد داعام
له بتلك الصيغة ،مهام كانت الضغوطات ،ومهام كانت
العواقب أيضا.
* طاهر عيل
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بيان الهيئة اإلدارية ليوم  23ماي 2022

تنديد بالتوظيف السياسي
لزيارات «الغريْبة» بجربة
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشّ غل املجتمعني يوم  23ماي 2022
برئاسة األمني العام األخ نورالدين الطبّويب ،وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستج ّدات وإميانًا
منا بدورنا الوطني يف هذا الظرف الدقيق وترسيخا ملبدأ الحوار والتشاور واحرتام مق ّررات الهياكل
واألطر وسلطات القرار ،فإنّنا:
متسكنا بالحوار سبيال وحيدا للخروج من األزمة املعقّدة التي مت ّر بها البالد ،ونذكّر مبوقف
 .1نج ّدد ّ
االتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآلياته ومك ّوناته الذي ضُ ّمن يف بيانات املكتب التنفيذي الوطني
والهيئة اإلدارية الوطنية وصدر يف لوائح املؤمتر الخامس والعرشين ،ونعترب املرسوم عدد  30الصادر
بتاريخ  17ماي  2022حول إرساء «الهيئة الوطنية االستشارية من جمهورية جديدة» مل ينبثق
عن تشاور أواتفاق مسبق وال يرقى إىل التطلّعات الوطنية وال يستجيب النتظارات القوى الوطنية
الصادقة التي رأت يف حدث  25جويلية  2021فرصة تاريخية للقطع مع عرشية سوداء وبناء مسار
تصحيحي يُريس دميقراطية حقيقية يكون للعدالة االجتامعية املحلّ الرئيس فيها ،ونج ّدد رفضنا أل ّي
حوار شكيل متأخّر متع ّجل تُح َّدد فيه األدوار من جانب واحد
تمسك بالحوار
وتُفرض فرضا ويقيص القوى املدنية والسياسية الوطنية فضال
عىل أنّه حوار استشاري ال ميكن أن يفيض إىل اتفاقات ج ّدية
والتشاركية
ويراد منه تزكية نتائج مع ّدة سلفا يت ّم إسقاطها بشكل فردي ورفض االصطفاف
وفرضها عىل طريقة املرور بق ّوة وفرض األمر الواقع ونعترب
الجمهورية بعد عرشة أشهر من والعودة إلى ما
الحوار الذي دعا إليه رئيس
االنتظار والرفض والرت ّدد وبالطريقة املض ّمنة يف املرسوم أعاله قبل  25جويلية
غري قادر عىل إخراج البالد من أزمتها بل سيع ّمقها ويطيل
أمدها إىل حد تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة ،ولذلك فإ ّن االتحاد العام التونيس
للشغل بكافّة هياكله يرفض املشاركة يف الحوار بالصيغة املعلنة يف املرسوم.
ـ نك ّرر رفضنا ألي اصطفاف أو عودة إىل ما قبل  25جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل
واستبيحت فيها الدولة وتح ّولت إىل غنيمة ونج ّدد تأكيدنا عىل أنّنا سنتص ّدى لدعاة الفوىض والعودة
إىل الحكم عرب االستقواء بالدول األجنبية م ّدعني الدفاع عن الدميقراطية التي طاملا انتهكوها وتع ّدوا
عليها مستخدمني أجهزة الدولة.
ـ نعترب الهيئة اإلدارية الوطنية يف حالة انعقاد دائم ملتابعة الوضع ونحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ
استقاللية يف اتخاذ املوقف والقرار املناسبني بخصوص االستفتاء واالنتخابات الترشيعية القادمة وأ ّي
محطّة سياسية أخرى.
ـ نج ّدد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها يف سحب املنشور عدد 20
سحب
وتطبيق االتفاقيات القطاعية والرتفيع يف األجر األدىن املضمون والرشوع
يف مفاوضات اجتامعية لتعديل األجور يف الوظيفة العمومية والقطاع المنشور عدد
العام ،ونتب ّنى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية  20وتطبيق
التي ّنصت عىل ش ّن إرضاب عام احتجاجي يف هذين القطاعني تحت االتفاقيات
عنوان «الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية للشغّالني» ونوكل
للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته القطاعية
وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية
ورص الصفوف ومتتني الوحدة.
والقطاعية .وندعو كافة الهياكل النقابية إىل التج ّند والتعبئة ّ
ـ نطالب االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ما ت ّم إمضاؤه يف اتفاقية
جانفي  2022حول الزيادة يف أجور عماّ ل القطاع الخاص واإلرساع بإمضاء املالحق التعديلية املتبقية
ليت ّم إصدارها يف الرائد الرسمي.
ـ ندين الهجمة الرشسة التي تستهدف قوت التونسيني ومقدرتهم الرشائية عرب الزيادات الجنونية يف
األسعار وتفاقم عمليات االحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة الالشعبية ومنها الزيادة يف
الفائدة املديرية ودفع الدينار التونيس إىل مزيد االنزالق ،ونطالب بإجراءات اجتامعية عاجلة لفائدة
األجراء وكافة التونسيات والتونسيني وخاصة منهم املعطَّلني وذوي الدخل املحدود.
ـ نن ّدد بالتوظيف السيايس الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلّها البعض للهرولة إىل
التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب يف الوقت الذي ميعن الكيان الغاصب يف التنكيل بالشعب
الفلسطيني عرب اغتصاب األرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل واالغتياالت وآخرها اغتيال الصحفية
الشهيدة شريين أبو عاقلة يف الذكرى  74الغتصاب فلسطني ،ودين صمت السلطات وتغاضيها إزاء
الخروقات القانونية ومنها الرحالت املبارشة التي تجريها بعض وكاالت األسفار الصهيونية إىل تونس
ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان املحتل للعبور إىل األرايض التونسية والرتحيب بعنارص
معروفة بالتطبيع ومتجيد جيش االحتالل ونعبرّ عن تج ّندنا للتص ّدي لكلّ أشكال التطبيع ،وندعو كافّة
رسب الكيان الصهيوين إىل بالدنا والتص ّدي إليه
النقابيات والنقابيني وعموم شعبنا إىل اليقظة من ت ّ
ورفض التربيرات التي يس ّوق إليها البعض مستغلّني الظرف الصعب التي مت ّر به بالدنا.
األمني العام نورالدين الطبويب
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عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية مالحظون بال حدود لـ «الشعب»

رئيس اجلمهورية مطالب بالدعوة إىل احلوار والتشاور لتنقية األجواء قبل االستفتاء

مع عبد الحق السلطاين كاتب عام جمعية مالحظون بال حدود اضافة
* حوار لطفي املاكني
يتواصل الجدل والنقاش بني الفاعلني يف الشأن العام يف عالقة إىل الدور املنتظر للمجتمع املدين يف هذه املرحلة التي تسبق االستفتاء
بالرتكيبة املعلنة للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات «اإليزي» ومدى وجملة املقرتحات العملية التي سيطرحها لتوفري اكرث الضامنات
تأثريها عىل سري االستحقاقات القادمة وهذا ما كان منطلق الحديث للمشاركة والقبول بالنتائج التي ستفرزها الحقا صناديق االقرتاع..

* أثري الكثري من الجدل بخصوص تركيبة
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املعينة من
قبل رئيس الجمهورية فكيف تفاعلتم مع
ذلك؟
ـ بالنسبة إىل الرتكيبة موقفنا كان واضحا
وهو ان اي مس من استقاللية الهيئة سيكون
له تأثري خاصة عىل مرشوعية االنتخابات وتقبل
النتائج من جميع االطراف الن املس من االدارة
مس من قواعد اللعبة االنتخابية.
االنتخابية هو ّ
ألن املسألة ليست تقنية بل تخضع للظروف
واالطار العام اجتامعيا كان او اقتصاديا او
سياسيا وبالتايل فان املرسوم الرئايس املنقح
للقانون األسايس للهيئة العليا املعلنة لالنتخابات
ميثل تدخال مبارشا يف طريقة تغيري االعضاء وغري
مبارش عن طريق هيئات تعود بالنظر إىل رئيس
الجمهورية ومهام كانت كفاءة االعضاء الذين
تم تعيينهم فإن الطريقة تفتح الباب للتجريح
فيهم والتشكيك يف نزاهتهم ومدى حيادتهم عن
االطراف املعنية باالستحقاقات االنتخابية والتي
قد يكون رئيس الجمهورية معن ّيا باملشاركة
فيها.
* هل تعتقد أن هذه الرتكيبة قادرة عىل
إثبات استقالليتها وتفيد ما وجه إليها من
انتقادات؟
ـ بالنسبة إلينا فإنّه مهام كانت كفاءة
وتركيبة الهيئة فإن مدى قبولية قراراتها سيكون
محل طعن من قبل االطراف التي قد ال تكون
ّ
النتائج لصالحها.
* هناك من يرى أن الحديث عن االستقاللية
يهم بالدرجة األوىل الهيئات الفرعية أكرث من
الهيئة املركزية فام مدى وجاهة هذا القول؟
ـ هذا صحيح الن الهيئات الفرعية هي يف
عالقة مبارشة وقرب من الناخب واملرتشحني
وهنا ال ب ّد من التأكيد عىل اهمية حسن
اختيار أعضاء الهيئة الفرعية لضامن القدرة
عىل املتابعة واملراقبة والتفاعل الرسيع مع ما
يحدث من إشكاليات عىل امليدان او ما يصلها
من مالحظات من قبل املتابعني واملالحظني اال
أن ذلك ال يعني تحجيم دور الهيئة املركزية
التي يعود إليها اتخاذ القرارات النهائية مثل
اسقاط القامئات استنادا إىل التقارير املقدمة
من الهيئات الفرعية.
* ما املطلوب من «اإليزي» يف هذه املرحلة
التي تسبق االستحقاقات االنتخابية؟
ـ بالنسبة إىل جمعية مالحظون بال حدود

نعتقد ان االولوية حاليا هي مراجعة الروزنامة
واملواعيد االنتخابية القادمة.
* ما تقرتحونه سيدخل لخبطة وارباكًا عىل
مسار مازال ضبابيا؟
ـ نحن نرى ان الترسع الذي رافق مترير
تلك الروزنامة من شأنه ان ميس من نزاهة
االنتخابات القادمة ويدعو اىل التشكيك يف
نتائجها وهنا نتقاطع مع بعض اعضاء الهيئة
مثل ما ذكره العضو سامي بن سالمة بخصوص
فرتة تسجيل الناخبني وهي مرحلة مه ّمة متس
من حق دستوري الذي هو االنتخاب.

أي مس
من استقاللية
اإليزي سيكون
له تأثري على
مشروعية
االنتخابات
* ما هي اإلجراءات املفرتض اتخاذها
لتجاوز هذه اإلشكالية؟
ـ عملية تسجيل العدد املفرتض بنا ًء عىل
ان هناك من اصبح سنه يسمح له باملشاركة يف
االنتخابات مع العمل عىل التدقيق والتثبت من
السجل االنتخايب وتصحيح كل االشكاليات التي
رافقت املناسبات االنتخابية السابقة .وإىل ذلك
التمديد يف الفرتة املخصصة للتسجيل مبا ميكن
من تسجيل كل املعنيني الراغبني يف املشاركة
واعدادهم كبرية.
* يتحدث البعض عن حالة عزوف قد
تحصل من قبل الناخبني مبا ستضع نتائج
االستحقاقات االنتخابية محل تساؤل فكيف
تنظرون لهذه الفرضية؟
ـ بحسب التجارب السابقة فإن نسبة
العزوف كانت مه ّمة خاصة لدى الشباب
اضافة اىل ما عرفته البالد من رصاعات وعدم
استقرار وتجاذبات بني مختلف االطراف منها
الرافضة ملسار  25جويلية فإن ذلك سيعمق
فكرة العزوف كون املشاركة لن تغري الوضع

املرتدي منذ سنوات خاصة أن االطراف
املهينمة عىل املشهد السيايس مل تتغري
ومن هنا ننبه إىل أن نسبة املشاركة
ستكون ضعيفة خاصة أن هناك أطرافًا
سياسية قد تنادي مبقاطعة االنتخابات.
* وكيف نتجنب هذا السيناريو؟
ـ الحلول ليست مقترصة عىل
الجانب التقني املرتبط باالدارة
االنتخابية بل مرتبط باالطار العام
املصاحب لالنتخابات الذي يتطلب
قرارات من رئيس الجمهورية لتنقية
االجواء للدعوة لحوار بني جميع
االطراف للنقاش والتشاور حول املخرجات
لتهيئة الظروف املثىل الجراء االستفتاء.
* ما يثار كذلك مسألة القانون االنتخايب
الذي عىل أساسه ستجرى االستحقاقات القادمة
فام هي مقرتحاتكم يف عالقة به؟
ـ مازلنا يف عالقة بهذه املسألة مل نقم
باجتامع داخل الجمعية للخروج مبقرتحات
متصلة بعمل ّية التنقيح لكن من املستحسن إن
مل نقل من املفروض الترسيع بطرح مرشوع
قانون وفتح باب النقاش والتداول مع املختصني
والخرباء واملجتمع املدين والقوى السياسية
لالتفاق عىل قواعد يتم القبول بها من قبل كل
االطراف املعنية.
* مازال الجميع ينتظر اإلعالن عن النص
تتم عملية االستفتاء فام هو
الذي عىل أساسه ّ
تصوركم له؟
ـ ليس لدينا اي معطى عن هذا االستفتاء
من مصادر رسمية بل كل ما يصلنا هي مجرد
ترسيبات ال ترقى إىل معطيات ثابتة ميكن ان
نبني عليها مواقفنا خاصة وأن اللجنة املفرتض
انها تشتغل عىل مرشوع نص االستفتاء مل يتم
الترصيح العلني برتكيبتها التي تكون بواسطة
مرسوم ينرش بالرائد الرسمي لتكون له صبغة
نافذة .كام نشري ان القانون االنتخايب يفرض
إرفاق النص املستفتى عليه لدعوة الناخبني من
ِقبل رئيس الجمهورية ونعني تحديدا يوم 25
ماي كام ينص عىل ذلك القانون االنتخايب.
* ما هو الدور املنتظر من قبل منظامت
املجتمع املدين لضامن أكرب قدر ممكن من
استقاللية ونزاهة االنتخابات؟
ـ البد ان يكون مالزما لكل مراحل الدورة
االنتخابية من الناحية الترشيعية بإعطاء الرأي
واالقرتاحات واملالحظات ثم فرتة التسجيل

والتدقيق يف السجل االنتخايب ومتابعة الطعون
وكذلك متابعة الحملة االنتخابية ومدى
احرتامها.
كذلك لها دور متابعة أداء االدارة االنتخابية
وتقديم مالحظاتها ملدى احرتامها للقوانني
واملراسيم املنظمة لالنتخابات ومدى حيادها
واستقالليتها يف تعاملها مع كل االطراف ونحن
من جانبنا كجمعية سنقوم باختيار الرتكيز
عىل جانب معني من مسار هذه االنتخابات
باعتبار محدودية امكانياته املادية رغم وجود
رغبة التطوع لدى اعضائها وسنعقد اجتامعا يف
قادم األيام لضبط اسرتاتيجية عملنا انطالقا من
تفعيل دعوة الناخبني للمشاركة يف االستفتاء.
* وهل يجري التنسيق بينها؟
ـ مل يتم ضبط كيفية التعاطي مع هذه
االستحقاقات وهذا ما سيكون يف املرحلة
القادمة.
* ماهو موقفك من كالم رئيس الجمهورية
بخصوص مواكبة املراقبني الدوليني لسري
االنتخابات القادمة؟
ـ هنا علينا التفريق بني املراقبني واملالحظني
ألن الذين سبق لهم زيارة بالدنا خالل االنتخابات
السابقة هم مالحظون وليس مراقبون وبالتايل
هم ال يتدخلون يف العملية االنتخابية وهو
تقليد متعارف عليه يف كل االنظمة يف العامل
ميكن ان يدعم مدى قبولية نتائج االنتخابات
الن وجود املالحظني يضفي نوعا من الشفافية
واملصداقية عىل سري العملية االنتخابية ويف
رأيي فإن املالحظني املحليني (املجتمع املدين)
هم من سيتحملون عبء املتابعة واملالحظة
وتقديم املقرتحات النجاح االستحقاق االنتخايب
القادم.
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ال للزج باجلامعة يف املشاريع السياسية

إن االساتذة الجامعيني والجامعيات املنتمني/ات لكليات
الحقوق والعلوم القانونية ،وبعد صدور املرسوم عدد  30املؤرخ
يف  19ماي  2022واملتعلق بإحداث الهيئة الوطنية االستشارية من
أجل جمهورية جديدة ،وإذ يستنكرن/ون هذا االسلوب املسقط
يف اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع
وحقيقي،

اإلمضاءات

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :العميدة كلثوم
مزيو
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :العميد عياض
بن عاشور
كلية الحقوق بصفاقس :العميد ناجي البكوش
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :الحبيب العيادي
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :محمد رضا جنيح
مدير املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :عبد املنعم
العبيدي
مدير املعهد العايل للدراسات القانونية بقابس :نوفل الناصفي
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :سناء بن عاشور
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :سليم اللغامين
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :منية بن جميع
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :حامدي الردييس
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :حاتم مراد
كلية الحقوق بصفاقس :سامي الجريب
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :نذير بن عمو
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :كامل بن مسعود
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :وحيد الفرشييش
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :أسامء نويرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :عبد الرزاق املختار
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :سهيمة بن عاشور
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :عبد املجيد

ينددن /ون بهذا التعامل الفوقي مع املؤسسات العلمية
االكادميية ،ويستهجنون الزج بالجامعيني والجامعيات يف هذه
املشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء رشعية وهمية ومضللة
عىل هذه املشاريع ،ويذكرن/ون بأن عمداء وعميدات كليات
الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من االساتذة الذين والاليت تم
انتخابهن وانتخابهم ملا لهم ولهن من قيمة أكادميية إلدارة الشأن

العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن يف املشاركة يف األعامل
السياسية ،ولذا فإن الجامعيني والجامعيات املمضني و املمضيات
أسفله يطالبون العمداء والعميدات بعدم قبول االنخراط يف هذه
اللجنة و بتوحيد كلمتهن /كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل عىل
املؤسسات العلمية و الزج بالجامعة يف املشاريع السياسية.

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :محمد أمني ثابت
الزروقي
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :رائف جراد
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :شاكر الحويك
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :سنية الفرجاين
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة :ماجدة مرابط
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :عبد القادر فتح الله
كلية الحقوق بصفاقس :معتز القرقوري
املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :عبد الكريم
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :كوثر دباش
العويتي
كلية الحقوق بصفاقس :وليد قضوم
املدرسة العليا للمواصالت بتونس :كامل الرزقي
كلية الحقوق بصفاقس :ملياء ناجي
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة :فاطمة الرعاش
املعهد العايل للصحافة وعلوم االخبار :أمين الزغدودي
املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :محمد أمني كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس  :نرجس طاهر
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :سلسبيل القليبي
الجاليص
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :ملياء املنصوري
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :نهى الشوايش
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :احمد إدريس
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :أسامء الغشام
املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :عربية بالحمرة
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :سناء الوشتايت
املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :جواهر السخريي كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة :صحبي الخلفاوي
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :مروان الدميايس
املعهد العايل للترصف ببنزرت :وليد العريب
كلية الترصف بصفاقس :عبد الوهاب معطر
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة :حنان بن عيل
املعهد العايل للدراسات التطبيقية بسبيطلة :مربوك الحريزي
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :منى كريم
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :حامدي الرايس
املعهد العايل للتجارة بتونس :جوهر بن مبارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :يحيى لسود
املعهد العايل للاملية والجباية بسوسة :رباب املقراين
كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس :معز رشف الدين كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :ليىل جرادي
املعهد العايل للدراسات القانونية بالقريوان :نوفل الخازن
كلية الحقوق بصفاقس :عايدة قطاطة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :شكري خمرية
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس :عيل النني
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة :مهدي بن جامعة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :عمر البوبكري
املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوان :فاطمة الغريب
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :كريم شياتة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :جليلة بوزويتة
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :نعامن النصريي

وزارة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن
املندوبية الجهوية للمرأة واالرسة والطفولة بجندوبة
املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم

استشارة عدد 2022 / 08

القتناء املالبس واألحذية واللوازم اليومية لألطفال املكفولني
باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم
يعتزم املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم اجراء
استشارة للتزود باملالبس واالحذية واللوازم اليومية لالطفال
املكفولني باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم.
فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة ان يتقدموا للمركز املندمج
للشباب والطفولة عني دراهم لسحب كراس الرشوط وذلك اثناء
التوقيت االداري:
 /1الوثائق االدارية هي:
* شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
* الضامن الوقتي مبلغه 150د صالح ملدة  90يوما ابتداء من
اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.
* ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس
* ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم هدايا وعطايا وعدم التأثري
عىل سري مختلف إجراءات الصفقة.
* كراس الرشوط االدارية والفنية ممضاة من طرف العارض يف

«ال يفتح ـ استشارة عدد  2022/08خاصة باملالبس واألحذية
جميع صفحاتها وتحمل طابع املؤسسة.
* ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا عموميا واللوازم اليومية».
إىل العنوان التايل :املركز املندمج للشباب والطفولة عني دراهم
باملؤسسة املعنية وانه مىض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس
ص ب  141عني دراهم  8130عن طريق الربيد مضمون الوصول
سنوات عىل األقل.
أو تودع مبارشة مبكتب الضبط مقابل وصل يف الغرض.
 /2العرض الفني ويحتوي عىل:
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم  16جوان .2022
* قامئة يف العينات املسلمة ملغازة املركز املندمج للشباب
ملزيد املعلومات ميكن االتصال خالل ساعات العمل عىل الرقم
والطفولة بعني دراهم
التايل.78655029 :
 /3امللف املايل ويحتوي عىل:
* التعهد موضوع املشاركة ومطابق لالمنوذج املصاحب يكون
* مالحظة:
ممىض ومختوم
ـ كل عرض يصل إىل اإلدارة بعد اآلجال املح ّددة أو بعد التوقيت
* جدول االسعار والقامئة التقديرية ممضاة ومختومة.
يرسل العرض الفني واملايل يف ظرفني منفصلني ومختومني اإلداري ال يؤخذ بعني االعتبار.
ـ كل عرض ال يتضمن وثيقة الضامن الوقتي يعترب ملغى.
يدرجان يف ظرف ثالث خارجي مع وثيقة الضامن الوقتي والوثائق
االدارية يف ظرف مغلق ويختم ويكتب عليه
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رؤى

املوت فـي الشعر العريب
أو فـي الوعـي بالكيـان
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* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)

إن املوت فاجعة كربى مخيفة للجميع وكل الناس يكرهون وجوده ويخافون من حلوله بينهم ،مجرد
ذكره يسبب لهم الرعب وينغص عليهم الحياة .غري أنّ للموت حلقة ثانية عميقة الكيان هي املعنى يف
الحياة .إنّ اإلنسان يرتعش أمام النهايات ولكنه أمام ما يقدمه له الشعر من عمق يف التعامل مع كارثة
«املوت» سيفتح عينيه عىل إطاللة جديدة عىل مشارف الحياة .لقد استطاع الشعر العريب يف تاريخه أن
يتعامل مع املوت كوضعية قصوى للتفكري تدفع الجميع للوعي بعمق الوجود ومعنى الحياة.
الرثاء يف الشعر العريب وبناء املعنى بالحياة
«كـأنّ عيـنـي لذكـراه إذا خطـرت فيـض يسيـل علـى الخـدّ يـن مـدرار
تبيك لصخر هي العربى قد ولهت ودونه مـن جـديـد الرتاب أسـتـار
هي مفتـا ُر
ْ
خناس فام تنـفكُّ َما
تبيك ٌ
عمرت لَها علي ِه رنـ ٌني َو َ
وحق ل َها إ ْذ رابـ َها الدَّ هـ ُر إنَّ الدَّ هـ َر ضـ َّرار
خناس علىَ صـخ ٍر َّ
تبيك ٌ
...
وإنَّ صخراً إ َذا نـش ُتـو لن َّحـا ُر
وإنَّ صخراً لواليـ َنا َوس ّيـدنَا
وإنَّ صـخراً إ َذا جا ُعـوا لعقّا ُر
وإنَّ صخراً لـمقدا ٌم إ َذا ركبـوا
علم يف رأسـ ِه نـا ُر»
لتأتـم الهـدا ُة بـ ِه
وإنَّ صخراً
كأنَّـهُ ٌ
ُّ
(الخنساء)
إنّ الوجود ليس معطى يبارش فيه الكائن حضوره بعفوية ساذجة
بل يعايش اإلنسان فيه وضعيات تنبهه وتجعله يفكّر ويطرح
أسئلته بشجاعة مت ّيزه عن «اآلخر» يف استكانته لبداهات الحياة
والوجود .هو اكتشاف إلرادة الحياة التي ال توجد إال مبعاناة قلق
املوت لتتحول إىل لحظة وعي وتثمني للوجود والحارض وللمستقبل
حيث توضع معاين الحياة يف منزلة أعىل من حياة الفرد لتمس
بوعيها عمق الذات الحرة املدركة ألصالة معيشها ومسؤوليتها يف
نرش قيم الحرية يف احتفائها بالحياة .هي لحظة استبدال رعب
املوت بالشعور بقيمة املعيش .هو املوت يطرق باب اإلنسان
فيعيش حالة مخاضه الذايت أي مخاض وعيه بذاك املوت فإن
كان «صخر» قد مات فذاك الفعل حصل وال تراجع عنه ،ولكن
«الخنساء» مازالت يف الوجود لذلك كانت لحظة فجيعتها يف أخيها
وضعية قصوى تدفعها للوعي بذاك املوت فكانت معاناتها الشعرية
لحظة استفهام عن قيمة هذه الحياة وعن غاياتها فعددت خصال
«صخر» أيام كان يف حياة يفعل فيها ويسمها بقيمه.
لقد روت يف هذه األبيات الشعرية التي رثت فيها أخاها «صخر»
مسريتها من بعده فهي تستفهم «القدر» ذاك الرمز الذي يعنيها
قبل «صخر» .إنه الوجود الذي ينبهها ويستفزها للتعبري عن وعي
باملوت أو عن وعيها بالحياة .هي تعلن يف «الالمقول» عن حتمية
املوت للناس أجمعني ،فكلنا سنتج ّرع كأسه ولكننا يف أمواج الحياة
ننىس وجوده فننساب وراء األيام واألشهر والسنوات إىل أن يطرق
بابنا ويخطف عزيزا علينا (أخا – حبيبا – صديقا – جارا قريبا).
ذاك منبهنا ،لذا علينا أن نطرد حضوره فينا مبامرسة الحياة التي
كان الشعر شاهدا عىل قدراتها يف تأكيد انتامئنا إىل املعيش .هو
املعنى املبحوث عنه يف هذه املرثية العربية الشعرية القدمية التي
تجعلنا ندرك قيمة الرثاء يف الشعر ورهانات لحظات معالجته
للموت والتي ترفع اإلنسان من منزلة االستكانة أمام املوت إىل
الوعي اإلجباري مبعاناة قلق الوجود لبلوغ الحرية .املوت هو
مدخل السؤال عن هذا العمق الباطني للوجود ،فيه يدرك الشاعر
أو الفيلسوف أو املفكر أنّ هذا املوت مثلام خطف روح اآلخر
فإنه إليه سيزحف فيكون الوعي وتكون معاناة الوجود .عامل القلق
يدفعنا إىل السؤال عن قيمة وجودنا وحدود فعلنا ومكانة ما ننتجه
من قيم يف هذا العامل املحكوم بنهاية «دراماتيكية» ال نجاة منها إالّ
بـ«الوعي» بالحياة إراد ًة وفعالً ومامرس ًة كان الشعر أداة أساسية
يف التعبري عن معناها..
لقد حاول الشاعر املعارص «نزار قباين» يف رثاء زوجته «بلقيس» أن
يتبنى ناقوس املوت إليقاظ الحياة فيه ويف خيال القارئ ويف نفس
كل محب يتوق لنرصة الحياة عىل حطام فاجعة املوت .إن موت
بلقيس «كان عند الشاعر عالمة محبة ورمز طفولة وقبلة حياة

للعشاق القادمني:
«بلقيس أسألك السامح فربمّ ا
كانت حياتك فدية لحيايت
إين ألعرف جيدا
أن الذين تو ّرطوا يف القتل كان مرادهم
أن يقتلوا كلاميت
...
ستظل أجيال من األطفال
تسأل عن ضفائرك الطويلة
وتظل أجيال من العشاق
تقرأ عنك أيتها املعلّمة األصيلة».
(نزار قباين)
ناقوس الحرب دعوة لعناق معنى الوجود
إذا كان املوت وضعية قصوى تدفع الناس إىل التأمل وللتفكري
يف تثمني الحياة وذلك عرب استفهامهم ملشاعرهم الحبىل مبعاين
التف ّجع واستدعاء لذكريات املايض استرشافا لحياة قادمة قوامها
العمق والتجذر يف الكيان ،فإنّ ذاك اإلنسان الفيلسوف أو الشاعر
أو املوجود الواعي املثقل بلحظات الوجود سوف ترهبه الحرب
أيضا كوضعية قصوى ،هي الرعب الساكن يف كيان وجوده لذلك
فال نخاله يغيب عنه االستفهام حول ما الحرب؟ لِ َم منوت يف
الحرب؟ وأي رهانات لها؟
إنّ الفرد يخاطر بذاته ويعيش مغامرته يف عامل القتل والتخريب
وتهديد أمن اآلخرين .هو يعارش مخاطر عامل املوت يف قصدها
لنفي املختلف يف الوطن أو يف املعتقد أو يف املصلحة أو يف الجنس
فتتكاثف حريته وتشتد حريته وبحثه عن عمق وجوده تحت
«صدمة» املامرسات املهدّ دة للكيان .غري أن هذا الوعي لن يكون
ممكنا إالّ مبعايشة الجدل كتناقض بني الوجود والعدم أو هو الوعي
األصيل الذي يتخذ من املوت -صفة أخرى -للحياة وضفة أخرى
تؤسسها الحروب مبا لها من قدرة عىل استفزاز بداهة الوجود يف
ذات اإلنسان.
إنّ الحرب تضع اإلنسان أمام النهايات ولذلك كتب عليه الوعي
بقيمة حياته فحرص عىل النجاة من هولها باالستعانة ببني وطنه
من املهددين مثله بأخطارها .هذه الوضعية القصوى التي كانت
الحرب بابها هي التي تدعو الجميع إىل النضال ومقاومة العد ّو
للظفر بالحرية والنجاة من الهالك .لقد بنت الشعوب حلقات
تقدمها االقتصادي واالجتامعي بفضل معاناتها للموت وللحرب
لتبلغ عرب تاريخها معايشة الوعي الجامعي الذي مكّنها من االنتقال
من االغرتاب إىل الوعي .لقد تح ّول اإلنسان من كائن مهدد باملوت

ومن موجود خائف ومستكني للقدر إىل كائن جدير بالحياة بحكم
وعيه بخطر الحرب ودخوله يف حرب للبقاء .لقد مكنه ذاك الوعي
بالتناقض املوجود بني خطر املوت وبني نجاة الحياة من وعي
معيش مارس فيه مغامرة الحياة ليبلغ وحدة جدارته بالوجود
العميق .لعلها «الحرب» رضورة لكيان فرد قادم يف وطن استرشايف
لن يولد بغري معايشة مرارة املوت أو دفىل امليالد:
«موتنا اآلن يقيم يف عقارب الساعة
وتهم أحزاننا أن تنشب أظافرها
ّ
يف أجساد النجوم
يا لهذه البالد التي ننتمي إليها:
اسمها الصمت
وليس فيها غري اآلالم
وها هي مليئة بالقبور جامدة ومتحركة
...
وطن يوشك أن ينىس اسمه
وملاذا علمتني وردة جورية كيف أنام
بني أحضان الشام؟
أكل القاتل خبز األغنية
ال تسل يا أيها الشاعر لن يوقظ هذه األرض
غري املعصية»( .أدونيس)
إن الشاعر يذكرنا بأن املوت يف هذا الوطن العريب يرتبص بنا فقدرنا
يف رشقه الدامي ال يخلو من أعداء قيمنا وحريتنا لذلك كانت يف
سامئه املخاطر وعىل أرضه املوت يهدد كياننا .ذاك الشعر نبأ عن
وجود يفرتض معاناة عامة غايتها بلوغ تحرير البالد من أعداء
العروبة وقيم اإلنسان .هو الشعر ناقوس وعي يتخذ من املوت
والحرب ومن كل تهديد إلنساننا وقيمنا منبهات تخاطب وعينا
لبلوغ عمق الحياة وأصالة معانيها.
تشتعل «نريان الوعي» تحت وطأة «الوضعيات القصوى» التي
تجسدت يف املوت والحرب كنموذجني يعلنان جدارة تربع اإلنسان
يف الوجود فعال وقوال شعريا ،فبني الحرب وبني املوت ينكشف
القول الفاجع كشهادة عىل الوعي باملعيش ومقاومة للنهايات
بإعطاء معنى للحياة عرب عظمة القول:
«ورأس فلسطني أيضاً يطاف به
يف بالد العروبة
...
وطني رغم كل الرزايا يصل عىل املوت كل صباح
ويغمد يف الحزن كل مساء
وينهض ثانية والصباحات بني يديه بطاقات عرس
وتبقى الرثيا معلقة فوقه» (مظفر النواب).
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

الجيوب املثقوبة
تثري ترصيحات أغلب املسؤولني االستفهام
بخصوص األرقام املعلنة واملعطيات املر َّوجة يف عالقة
مبا يفهم منه البعد االجتامعي أي أن اإلجراءات
والقرارات املتخذة أساسا مع ما يتواتر من ترفيع يف
األسعار والتي أصبحت أمرا عاديا وشبيهة بامللح الذي
ال يغيب عن طعام إذ كثريا ما توهمنا هذه الترصيحات
أن تلك الزيادات ال تستهدف الفئات الهشّ ة وهي
اليوم متثل غالبية التونسيني بعد أن أنهكت الطبقة
الوسطى واندثرت يف خض ّم تردي االوضاع السياسية
واالقتصادية واالجتامعية منذ سنوات وفرضية
استمرارها إذ مل تكن هناك رغبة جدية يف االستامع
والتفاعل مع كل االصوات املنبهة إىل اختالل وانخرام
التوازنات وظهور التباينات يف مستوى العيش تفردت
فيه طبقة بعينها بكل مقدرات البالد وثرواتها
يف حني مازال البعض يتحدث عن تكافؤ الفرص
والقدرة عىل توفري األساسيات والكامليات بل امكانية
ظل الرؤية الحكومية الرشيدة
العيش باريحية يف ّ
وهو مصطلح كان رائجا فرتة الثامنينات تحديدا يف
نصفها الثاين يف حني بدأت األوضاع تسوء وتصاعدت
االحتجاجات من أغلب القطاعات والجميع يعلم ما
آلت إليه األمور بعد ذلك.
ومل يكن ذلك املصطلح هو الوحيد املتوارث
من زمن منوال تنموي مل يعد له مكان إال ضمن
مصادر التاريخ للوقوف عىل ما كرسه من تفاوت
وطبقي ومازال البعض يستنسخه بأشكال
جهوي
ّ
مختلفة وهنا نقف عند مصطلح «تعديل يف األسعار»
واملتزامن دامئا مع الرتفيع يف أسعار املحروقات والذي
محل تن ّدر وسخرية عىل مدى العقود املاضية
كان ّ
رغم أن الرتفيع حينها كان محصورا يف مليامت إال أن
التعديل ال يستقيم ألن مقاصده اللغوية ال تتامىش
ونوايا الحكومة التي ال تريد أن «توجع» املواطن
لغويا يف الوقت نفسه يكتوي واقعيا بارتفاع تكاليف
العيش ألن ذلك األسلوب التمويهي مجانب للحقيقة
باعتبار أن الرتفيع بلغة الشعب والتعديل بلغة
الحكومة يف أسعار املحروقات والكهرباء لها تداعيات
سلبية عىل جيوب املواطنني (هذا إن مازالت هناك
جيوب) إذ أن أغلب القطاعات مرتهنة يف إنتاجها
وتوزيعها إىل تلك املواد الحيوية وبالتايل ستكون
مجربة عىل تغطية الزيادة يف الكلفة من خالل الرتفيع
يف أسعار أغلب املواد وطبعا سيتحملها املواطن
وهذه املغالطة اللغوية غايتها تنزيه الحكومة عن
نوايا اإلرضار باملقدرة الرشائية يجعل الفاعل األصيل
يف صيغة الضمري املسترت الغائب من الفعل واملستفيد
يف الحقيقة من ذلك «التعديل» يف أغلب ما يعود
تظل يف دائرة ال
الترصف فيه إىل الحكومة حتى ّ
تحملها مسؤولية «كابوس الزيادات» املشطة ألغلب
املنتوجات والخدمات.
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بنسبة نمو بـ  2،4خالل الثالثي األول:

* ناجح مبارك

تفاؤل حذر واقناع منتظر
من دافوس لكبار املمولني

* معز حديدان

*محمد صالح الجنادي

شدت رئيسة الحكومة نجالء بودن الرحال اىل سويرسا للمشاركة يف
املؤمتر االقتصادي الدويل دافوس لتكون محطة اضافية من محطات
البحث عن آليات دعم االقتصاد الوطني يف ظرف حساس ودقيق،
وقبل فتح التفاوض املبارش مع صندوق النقد الدويل وهناك قد تلتقي
بقيادات مالية منه مثل لقاءاتها املنتظرة مع زعامء املال واالعامل
العامليني فاي امكانية لالستفادة من هذه الزيارة وماذا عن برنامج
االصالح الهيكيل واليات تنشيط االقتصاد ورفع نسبة النمو كحوافز
ستعتمد عليها بودن القناع اآلخر االقتصادي واملايل؟
حاولت وعىل مدار يومني نجالء بودن رئيسة الحكومة لقاء عدد
من الشخصيات املؤثرة يف عامل املال واالعامل اىل جانب عدد من
الساسة القناعهم باالستثامر يف تونس وتقديم حوافز هذا االستثامر
يف مجاالت عدة وواعدة ،وتعتمد يف اليات االقناع بجاذبية الوجهة
التونسية عىل نسبة النمو املحققة خالل الثاليث االول من سنة 2022
واملقدرة ب % 2،4وهي نسبة تدعو اىل «التفاؤل الحذر» وان اعتربها
الخبري االقتصادي معز حديدان ايجابية وميكن ان تتحسن اذا ما
توفرت رؤية اقتصادية لدعمها عىل املدى املتوسط .هذه النسبة
وحسب توقعات الحكومة يف وثيقة صادرة عن وزارة املالية يف شهر
فيفري  2022كانت يف املتناول بل ان التوقعات استنادا اىل قانون
املالية تذهب مذهب االرتفاع يف منو االقتصاد وتعافيه التدريجي
لتصل بني 2،5و 3باملائة بني سنة 2023و 2024واالرتفاع املسجل يف
نسبة النمو كان قد عرفا تحسنا طفيفا بـ % 0،7وذلك مقارنة بالثاليث
االول من سنة .2021
ومتيز الناتج املحيل الخام باالرتفاع النسبي يف القيمة املضافة
للمنتوجات الفالحية بنسبة منو محددة بـ  % 3،3وارتفاع نسبة
منتوج الصناعات املعملية والقيمة املضافة ملنتوجات النسيج
واملالبس واالحذية وتأثريها املبارش عىل الصادرات للحد النسبي من
العجز االقتصادي وذلك رغم الرتاجع يف القيمة املضافة لصادرات
مواد البناء والخزف.
تأثيرات خارجية في الحسبان
يرى املراقبون االقتصاديون ان نسبة النمو قادرة عىل االرتفاع اكرث
بالنظر اىل توقعات ايجابية مبوسم حصاد استثنايئ وكذلك بتعايف
السياحة مبا تدره عىل الدولة من موارد مالية اضافية بالعملة الصعبة
وهي وضعية طيبة حسب الخبري يف االسواق املالية معز حديدان
بالنظر اىل تقلبات االسواق العاملية بعد تاثريات جائحة كورونا
والحرب األوكرانية الروسية .ولعل هذه الحرب ستلقي بظاللها عند
مناقشة فرص التمويل واالستثامر لرئيسة الحكومة مع الفاعلني
الدوليني السياسيني واالقتصاديني يف مؤمتر دافوس العاملي.

*مروان العبايس

ومن الورقات الرابحة والتي سرتفعها الحكومة خالل املؤمتر العاملي
حزمة االصالحات الهيكلية لالقتصاد التونيس وكانت نجالء بودن
قد شددت عىل اهمية تفصيل النقاش حولها يف اخر مجلس وزاري
عقدته قبل سفرها اىل سويرسا وهي اصالحات هيكلية تروم الحكومة
الخروج بها من االزمة االقتصادية وتحقيق التوازنات املالية املنتظرة
خالل موىف هذه السنة من اجل منو مستدام ومندمج مع اليقضة
املفروظة بفعل الهزات واالرتدات يف االسواق العاملية.
تحسين مناخ األعمال
هذه االصالحات العاجلة وحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة
الحكومة تهدف اىل تحسني مناخ االعامل باالصغاء اىل شواغل اصحاب
املؤسسات االقتصادية مام سيبعث برسائل اىل الخارج بأن الحوافز
الجبائية واملالية موجودة وتساعد عىل نقل عدة مؤسسات انتاج من
البلدان االوروبية اىل تونس وقد رشعت يف ذلك عدة رشكات بعد بدء
الحرب الروسية األوكرانية ،وهذا ما ستعرضه رئيسة الحكومة ،عىل
االخر االقتصادي واملايل يف مؤمتر دافوس ،إىل جانب ترسانة القوانني
والترشيعات املحفزة لبعث املشاريع يف املناطق الصناعية عرب واليات
الجمهورية.
حسن اقناع االخر المالي
يالحظ محمد صالح الجنادي ان االعتامد عىل رؤية بيئية جديدة
لتونس  2035سيوفر فتح اليات متويل الن برامج االتحاد االورويب
والبنك الدويل لالستثامر موجهة اىل االقتصاد االخرض واالقتصاد
البيئي وهذا ما سيتدعم اكرث فاكرث بعد وقوف الغرب عىل حجم
االنصياع اىل الطاقة التقليدية بفعل الحرب االقتصادية بني روسيا
والغرب عامة ،وهذا ما سيوفر إمكانيات متويل إضافية ضمن حصة
تونس من التمويل االورويب الفريقيا وضمن برنامج الطاقة إىل جانب
برامج متويل أخرى وال بدّ من حسن االقناع يف املحطات االقتصادية
الدولية.
اقناع صناديق التمويل واالستثامر العاملية مير أوال بفتح التفاوض
التقني مع هياكل صندوق النقد الدويل وهذا ما سيعى اليه محافظ
البنك املركزي مروان العبايس الذي أطلق «صيحة فزع» من صفاقس
قبل سفره والوفد الحكومي اىل دافوس حيث أكد أن حجم التمويل
االضايف لالقتصاد مل يكن متوقعا بفعل الحرب الروسية األوكرانية يقدر
بـ 5مليار دينار اضافية مام يرهق امليزانية وال حل اال بالتوافق مع
صندوق النقد الدويل عىل حزمة االصالحات لسد الثغرة يف امليزانية.
الثابث ان هذه االوضاع الصعبة داخليا وخارجيا لها تأثري عىل
االقتصاد الوطني وعىل الفاعلني فيه مبا فيها الطبقات الهشة والتي
تحتاج ان تكون يف دائرة الضوء ضمن رؤى الحكومة االجتامعية.
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البنوك العائلية الصغرى
لفهم الوضع االقتصادي لتونس املعارصة وأيضا
لفهم نشأة البنوك .سياقات التنشئة .الوظائف
التي أوكلت اليها ومساراتها وماالتها ،ومللء
فراغات الشأن االقتصادي لتونس املعارصة التي
تشهد ندرة يف هذا االختصاص .انطلقت الندوة
الوطنية التي نظمها املركزالعريب لألبحاث
ودراسة السياسات من عدة إشكاليات أهمها:
هل انظاهرة االقرتاض هي جديدة ام قدمية؟
وهل تعود اىل حقبة معينة؟وهل جاءت كحل
لإلخفاق الرأساميل التونيس الذي كان يقدم
القروض الكربى لفئة معينة دون سواها والتي
تتنزل ضمن التوجهات االستعامرية املتعلقة
بتنمية مصالح االستعامر آنذاك دون التفكري
يف التنمية املحلية للمؤسسات البنكية الصغرى
ومع من كانت تتعامل وما هو دورها؟ هل
كانت قانونية ام خارج دائرة القانون خاصة
أنها كانت متارس نشاطا «ربويا» اال انها محبذة
اجتامعيا اذا كانت لهم مرشوعية اجتامعية
والتي كانت تتم عرب ضامنات الثقة فقط وهذا
ما ميزها عن البنوك الكربى الرسمية ولسائل
ان يسأل هل تزعزعت هذه الثقة وهل كانت
هنالك شبكة من العالقات بني هذه البنوك
العائلية فيام بينها وبني البنوك الكربى؟ أو بينها
وبني الدولة؟ وهل كانت العالقة ثالثية االبعاد

* أحمد

بني االندثار ورضورة إحياء التجربة
مواطن مقرتض ،بنوك ،ودولة -ومن كاناملستفيد ومن كان الخارس فيها؟ وكيف كان
املشهد البنيك زمن االستعامر الفرنيس وبعده؟
كيف ظهرت هذه البنوك العائلية من كان
ميولهم واىل أي ح ّد كانوا يبحثون عن الفوائد
البنكية للحفاظ عىل مصالحهم؟
يعود تاريخ البنوك واالقرتاض اىل االلفية الثالثة
قبل امليالد يف العديد من املجتمعات فالظاهرة
كانت منترشة يف بابل اال أنها كانت عينية
خاصة بالحبوب وببعض املنتجات الفالحية
ذلك ان العملة مل تظهر بعد للتداول بالشكل
الذي نالحظه اليوم ،وهذا ما نجده اليوم يف
تاريخ تونس هذه ظاهرة الزمت العالقات
البرشية منذ قديم الزمان وبظهور العملة
يف القرنني الثامن والسابع قبل امليالد تغريت
اشكال االقرتاض والقروض وأصبحت يف شكلها
املايل واهم مؤسسة ظهرت يف هذا السياق
هي البنوك التي تطورت حتى القرون الوسطى
والتي تقرتب من بنوك اليوم خاصة يف إيطاليا
التي نشأت فيها البنوك لالقتصادية وأيضا لفرض
السيطرة والنفوذ املايل والسيايس ثم تزامن تطور
وازدهار البنوك مع الثورة الصناعية واىل حدود
القرن العرشين كانت الدولة بعيدة عن امليدان
البنيك ومامرساته املالية اال ان االزمة االقتصادية

 1929دفعت الدول اىل التدخل يف الشأن البنيك
وتعديل األوضاع االقتصادية الكارثية آنذاك
فموضوع االقتصاد مرتبط بالديون واالقرتاض
ونسبة الفائدة والربا وهي من «التابوهات»
يف الثقافة اليهودية واملسيحية واإلسالمية وهو
موضوع يشهد شُ ًّحا يف املصادر واملراجع مع
صعوبة الوصول اىل الوثائق خاصة يف الفرتة
املعارصة والتي سيطر فيها الرسامل العاملي عىل
القطاع البنيك والعديد من العائالت اليهودية
الخاصة التي مارست تجارة األموال او النقود
والتي تندرج ضمن القروض الصغرى.
هل كانت هنالك عائالت غنية قادرة عىل انشاء
بنوك يف تونس عىل غرار عائالت «روتشيلد»

و «روكفيلر»؟ وهل حددت الدولة نسبة
الفائدة؟ البحث التاريخي يشري اىل وجود 8
بنوك عائلية منذ  1841وهي بنوك «روندو» يف
منزل بورقيبة ويف زغوان ويف سوق األربعاء ويف
تونس العاصمة كام أكدت األبحاث التاريخية
عرب السجالت التجارية ان املهنة كانت قانونية
شأنها شأن كربيات البنوك ولإلشارة فإن هدف
هذه البنوك كان تنمية الفالحة باعتبارها عمود
االقتصاد التونيس وهنا نشري ان البنوك العائلية
كانت تتعامل مع البنوك الكربى وبالتايل كانت
تلعب دور الوسيط بني صغار الفالحني والبنوك
الكربى باعتبار ان صغار الفالحني ال ميتلكون
الضامنات الكافية التي تتطلبها كربيات البنوك.

املخاطر السربانية املقاربات وطرق العالج
يف ظل هيمنة التطور التكنولوجي املستمر يف اطار تناول
املخاطر املجتمعية من مقاربات مختلفة ويف سياق هيمنة القوة
الرقمية نظم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات تونس ندوة
وطنية حول مخاطر الرقمنة محاوال إيجاد مقاربة مع الظاهرة من
زوايا مختلفة ويف ابعادها املتشابكة مبشاركة خرباء يف املجال الرقمي
يف إطار املرافقة العائلية لألطفال والرتبية الرقمية أشار املندوب
العام للطفولة ان هذا املوضوع يستأثر بتدخل السلطات الرسمية
التونسية وذلك لرعاية الطفل يف محيطة االرسي او الرتبوي وهم
الفاعلون من وزارات الرتبية والقضاء واألمن والصحة
والشباب والرياضة ومك ّونات املجتمع املدين باعتبار
أن الفئة املستهدفة هم األطفال بالدرجة األوىل وهم
األطفال باعتبار أنهم املعرضون أكرث أن يكونوا ضحايا
هذه الجرائم مع اإلرصار عىل إلحاق رضر بسمعة
الضحية ،بكرامته ،بسالمته املادية او املعنوية بشكل
مبارش او غري مبارش وذلك باستعامل املواقع الرقمية.
ويف إطار السالمة املعلوماتية يشكل استعامل او
حيازة مكونات الكرتونية او غريها خطرا يف استعاملها
عىل األطفال هو ممنوع من حيث القانون وهنالك
ترسانة ترشيعية غائبة أحيانا و ُمغيبة حينا آخر يف
بعدها النظامي ت ُعطي بعدا وقائيا وعالجيا للمسألة وهي
من أكرب التهديدات عدديا والتي تت ّم عن طريق االستدراج
لالنخراط يف هذه املواقع التي متهد لتعاطي املمنوعات من مخدرات
وسلع مهربة والرسقات والتطرف والتطرف العنيف واإلرهاب
خاصة أن شبكات التواصل االجتامعي مكنت وسهلت عىل الجناة
استدراج األطفال واليافعني خاصة لالنخراط يف هذه املخالفات عرب

االنخراط وتبادل الصور الجنسية او بعض النصوص الخطرية التي
تشجع عىل الكراهية او اإلرهاب .يستغل الجناة هذه املشاركات
ويهدد بها األطفال الحقا عىل اكراههم للتواصل معهم واستغاللهم
تحت التهديدات التي صنعها األطفال برباءة البتزازهم وقد وصلت
املبالغ املطلوبة اىل حدود خمسة آالف دينار او ابتزاهم جنسيا
خاصة امام إشكالية محاربة هذه الظاهرة
او حتى إمكانية حجب هذه الظواهر
او إلغائها أو منعها من
االنتشار فالعامل
الرقمي وصل
اىل حد يستحيل
السيطرة عليه.
مسألة أخرى هي
األلعاب االلكرتونية
كلعبة
الخطرة

«مريم» و«الحوت األزرق» والتي يشهدنا من خاللها سنة 2019
أربع مائة محاولة انتحار لألطفال  85ذكورا و 315فتاة وتقلص
العدد اىل  221سنة  2021وبالتوافق مع املنظامت الدولية فقد تم
منع استعامل الهواتف الذكية عىل األطفال يف املؤسسات والفضاء

العام .أ ّما ارقام التعهد باألطفال ضحايا الجرائم السربانية فهي يف
حدود 360حالة تم التعهد بها وأغلبها تتسبب فيه العائلة التي
ت ُوفر أجهزة الكرتونية ألطفالهالإلبحار عوضا عن منعهم وترشيدهم
ومرافقتهم قبل الوقوع يف هذه املخاطر وكان أيضا ال بد من تفعيل
املرافقة املدرسية والرتبية الرقمية لحامية أطفالنا.
كان االعالم تحت سيطرة السلطة التنفيذية للرئيس بن عيل
اىل حني ظهور وسائط ووسائل التواصل االجتامعي والتي مثلت
فرصة للناشطني واملدونني ولتبادل املعلومات حول مواضيع كان
يت ّم التعتيم عليها كالحركات االجتامعية واالحتجاجات وميكن القول
ان هذه املواقع لعبت دورا مهام يف ثورات الربيع العريب من حيث
االعالم والتحشيد واملنارصة فاإلحصائيات الدولية تفيد ان مستعميل
«فايس بوك» تجاوزوا تسعة مليون مشرتك يف تونس وان البيئة
االلكرتونية اإلخبارية يف تونس تتطور بشكل كبريخاصة
زمن االنتقال الدميقراطي بعد كرس الطوق عىل
مواقع التواصل االجتامعي التي سيطرت بشكل شبه
مطلق عىل كافة امليادين االقتصادية واالجتامعية
والسياسية والثقافية ومن اهم مميزاتها الرسعة
املطلقة يف انتشار االخبار وحتى الشائعات التي يحولها
االعالم االفرتايض باعتبارها حقائق يف أحيان كثرية ،ويف
املجال االنتخايب فإن تأثري هذه املواقع اصبح بليغا ويهدد
الدميقراطية الحقيقية كام أن هذه املواقع أصبحت تتحكم
بآراء الناخبني وميوالتهم عرب نتائج االستفتاءات املسبقة الصنع
ونرشها عرب الجيوش االلكرتونية.
* أحمد
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وداعا شاعر «البذاءة»

السالم
إليك ّ
السالم /عليك ما ثبت من ّ
كل ّ
* الطايع الهراغي
سالم يالحقك يف املنايف البعيدة ويف املنايف القريبة/
وماذا بعد؟ رست يف اتّجاهك العمر كلّه ،وحني وصلتك يرت ّجاك أن ال متوت قبل أن منوت ومتوت/
انتهى العمر»
يل /وحزين عليك
حزين ع ّ
(مظفّر ال ّن ّواب)
قبل ال ّرحيل /ويوم ال ّرحيل/
بكل أرض /فلم أر يل بأرض مستق ّرا»
«طلبت املستق ّر ّ
وبعد ال ّرحيل /إذا كنت فعال رحلت
(أبو العتاهية)
بذيء شعرك وقبيح
«بِم ال ّتعلّل ال هل وال وطن /وال نديم وال كاس وال سكن» متاما كام يشتهي الطّ ّيبون
(أبو الطّ ّيب املتن ّبي)
وجامله يف قبحه
سالم إليك /سالم عليك/
مكسات لهضمه
فام احتجنا يوما رّ
وأن يل أن أسلّم-؟ أ ّن الطّائر املهاجر املحارص كونا شعريّا ال مكان فيه لحذلقة بليدة ومديح مريحمل أص ّدق بع ُد ىّ
الحل والترّ حال
باألحزان عىل مدن قد تهاوت فرادى وعواصم قد رحل حقّا .فكان وبالغة ركيكة ميّتة كجثّة هامدة .شاعر ّ
أ ّما اآلن وقد استوطن املنايف وتز ّوجها هربا من وطن اعتقد أنّه
أن تأخّرتَ ع ّنا وكان أن تأخّرتُ عنك.
هو واالستبداد توأمان ،ومل ّا عاد بعد أن أضنته مشقّة
ض ّمك قرب ،وقد تُبعث ح ّيا فسالم م ّني إليك.
السفر -غري متعب إالّ من نفسه -وجد االستبداد قد
توسلنا
ّ
السؤال :ملاذا؟ كم ّ
السؤال وهو يأىب إالّ أن يطارد ّ
ويقتلنا ّ
كل مكان ،وما وجد وطنا
كل البقاع وأقام يف ّ
احتل ّ
ّ
إليك أن تؤ ّجل سفرك ال ّنهايئ وأن ال يركبك جنون اإلبحار قبل أن
أي مكان .شاعر ط ّوحت به املنايف وأنهكته .نالت
ترتّب لك مع عد ّوك املوت احتفاال؟ وقبل أن تسرتق لنا مواعيد يف ّ
هناك يف منفى من منايف الحانات القدمية لتتج ّنب تهمة االرتداد ،منه كام نال منها .مناف اختارها البعض حينا إكراها وأحيانا طوعا.
كل املناحي فباتت لهم مالذا واختيارا .وعاشها ال ّنواب اضطرارا مبعدا عن وطن
خيانة موصوفة لوطن استب ّد بك وأطبق عليك حصارا من ّ
والجهات ،أفقدك متثّل األبعاد فأسكنته حيث ال تطاله الغربان ميت ّد من املاء إىل املاء ،سجنا يجاوره سجن ينفتح عىل سجن يرتبّع
السائبة؟ هو زادك وز ّوادك الوحيد يف يف مدخله س ّجان ،وطن يرفل فيه البغي يف الحرير ويستجدي فيه
ال ّناعقة وال تنهشه الكالب ّ
تتوسده كلّام ع ّن الشّ عراء حلم وطن كلّام زاد بعادا التصق بنا وزاد م ّنا اقرتابا .كلام
رحالتك الطّويلة يف سباق املسافات الطّويلة .وطن ّ
يك كنائس
فريوزي مالئ ّ
الس وم ّرة يف العلن بصوت
ّ
لشيطان الشّ عر أن ينيمك ليمطرك بوابل من البذاءات كم أنت يف نأى رت ّلته مرارا يف رّ ّ
حاجة إليها ساعة يه ّزك الحنني إىل الكفر باملألوف من القيم والقمم ،القدس ومآذن القدس وأزقّة يافا وحيفا وحانات بغداد وأسوار
السالم.
هي سالحك يف تعرية حكّام ه ْم يف التّاريخ فضيحة وعىل التّاريخ مدينة ّ
وطن فيه يتو ّحد أبو ذر الالّجئ إىل خيام الفقراء منذ أيقن أ ّن
كش عىل أنيابه
كل من اعتىل منهم
لعنةّ .
الكريس وخال وحده بعرش رّ
ّ
الجوع أبو الكفّار ،وبعد أن لطّخت عورة عمرو بن العاص وجه
وأدار ظهره لألعداء ولنزال شعبه استع ّد وانتىش.
لسبب ما أُشيع -يف بلد يعتاش عىل اإلشاعات هوايته املفضّ لة -التّاريخ وغيفارا الذي مل تسعه حدود ال ّدولة ،ضاقت عنه فلبس
انفض عنه شيعته
خرب وفاتك مرارا .ولعلّة ما ت ّم تكذيب الخرب مرارا .لعلّه رضب من الثّورة واحتضنته الثّورة ،اإلمام عيل بعد أن ّ
الصيف وق ّر الشّ تاء ،اعتاشوا عىل موائد
املقاومة واملخاتلة م ّمن راهن دوما عىل أنّه إذا مل يكن من املوت وتعلّلوا يف الحرب بح ّر ّ
والعي أن تذهب إليه صاغرا .ولِم ال يكون نبأ موتك معاوية فارتضوا عليّا إماما وتشيّعوا ملعاوية خليفة والشّ اعر لوركا
ب ّد فمن العجز
ّ
إشاعة نبعد بها شبح املوت أكرث ما ميكن انتصارا ملن من أصدقائك الذي تنبّأ بإعدامه فكتب «وعرفت يّأن قتلت» ،وطن يتسامر عىل
أرادها نكالة باألعداء من بني جلدتك من عربان ال مكان ألشجان أنغامه الحسني وفيه يستذكر محنة كربالء واملسيح وهو يتلو آيات
التّسامح بني األديان ،البرصة وجميلة بوحريد.
العروبة يف قواميسهم؟
امتطى مظفّر صهوة ال ّزمن املستحيل وأوغل يف تعقّب عذابات
وأخريا متكّن املوت – هذا ال ّزائر الثّقيل من اختطاف شاعر
«البذاءة» مظفّر عبد املجيد ال ّن ّواب .شاعر ط ّوقته املحن فاستعذبها ال ّرحيل .ه ّجر معه الوطن يف حقيبة ومىض .من منفى إىل منفى
وبها تدث ّر يف مكابدة غوائل ال ّزمان ،لفظه هذا الذي مل يُتّفق عىل أنه أبعد يستجدي بلدا يرتّل أحزانا ،اعتقد أنّه برتتيلها يش ّيد ال محالة
وطن .لفظته املنايف التي ُخ ّيل إليه أنّها احتضنته .إليها حمل العراق نقيضها .ومل ّا عرس القبض عىل الضّ ّد واستحال وطلّق الضّ ّد مثيله
رشق .وعادت
يف رموش العني كحقيبة سفر وارتحل .كان يدرك متاما منذ وصل تالشت األتراح وفقدت بريقها األفراح .طاف وغ ّرب و ّ
العراق بعد اغرتاب طويل أ ّن العمر به مىض .مل تباغته املنيّة ،ومع ال ّروح متسلّلة إىل حيث يجب أن تكون ،وبالد العرب العاربة كحالها
ذلك مل يرتك وص ّية عىل عادة الطّ ّيبني من شعرائنا .أمل يقل درويش مل تتغيرّ  .تغيرّ ت أسامء الحكّام وعهرهم باق.
بكل أرض عساه يجد يف أرض ما
عاد هذا الذي طلب املستقر ّ
والسالما»؟ مل يوص
وهو يو ّدع أهل لبنان «ال تكتب وص ّيتك األخرية ّ
مستق ّرا .مل ّا خاب مسعاه عاد -كام تؤوب الطّيور املهاجرة -إىل نقطة
أحدا برثائه .فبعض ال ّرثاء مذلّة.
أي شعر لن يخجل من رثاء من استهلك عمرا يريث عاملا التّكوين ،وح ّط ال ّرحال يف بقعة ما حيث تتج ّمع أحزان العراق،
ت ُرى ّ
بحاله؟ رىث ومدح أح ّبة ومدنا باملجان ،وع ّرى عورات الحكّام دون البلد الذي أمىض عمرا يتغ ّنى بآالمه كأنّه مل يربح غابات نخيله ساعة
السحر وما فارق محافله وسجونه وحاناته ومآسيه .قفل راجعا أمال
مقابل ،اسكرث عليهم أن يتلذّذوا فظاعتهم ويتب ّجحوا بأ ّن شاعر
ّ
يف أن يولد من جديد يف عراق جديد .ولك ّن العراق كان أكرث إنهاكا
البذاءة تفضّ ل عليهم بالذع الهجاء ولكن مبقابل.
ليس للشّ عر إالّ أن يدبّج جميل املرايث يف القصائد .وليس للقصائد من عذابات شاعره .شاعر يتس ّول وطنا ووطن يفتّش عن وطن.
ما وسعته ال ّدنيا وضاقت به اآلفاق .لعن الجميع ومل يستنث أحدا.
إالّ أن ترتاىث .وليس للّغة إالّ أن تبيك َمن صنع من عامل البذاءة

«

ه ّجن واقعا هجينا بطبعه .ع ّرى أنظمة وهتك أعراضها .فألف شكر
حج إىل حائط مبىك .ما تصالح مع
له .ما راودته األوهام يوما وما ّ
فأسس مدنا إليها
غري الفقراء رّ
واملشدين والثّكاىل .احتلّوا أوطانا ّ
يأوي وعنها يدافع .ما أغراه غري عرش الشّ عر .ما ارتىض غريه بديال.
ش ّيد مملكة الوقاحة الشّ عريّة الجميلة فرتنّم بشعره من ذبحهم
والعي والغباء.
القبح والوقاحة
ّ
عذري إذا ما تأ ّملنا شعره مل ّيا .أليس ميوت منه
مظفّر شاعر
ّ
الصبابة والهوى إذا ما فارقه
الهوى إذا من العراق دنا /وتحييه ّ
ومىض؟
ظل ال ّده َر
يوعي الذي آمن باكرا باملشاع ّية ّ
مظفّر الشّ اعر الشّ ّ
يرفض أن يقاسمه عاشق عشق وطن يفنى ال ّزمان وما هو بفانٍ .
كل يشء مشاع إالّ نخيل العراق وحسان العراق ومواويل العراق
ّ
كل مت ّيم بالحنني إىل «خرابات» العراق.
واألشعار التي بها يكتوي ّ
فالقدس هي العراق ،وال شام يف غياب العراق ،ودمشق هي أذرعة
السجون تنشد :موعدنا حيث شاعرنا يف
العراق ،ومرص التي يف ّ
العراق.
يُخ ّيل إ ّيل أنّه فعال قد ارتدى هذه امل ّرة ج ّبة املوت ورحل .إذن
فلتب ِكه القصيدة ولتتبار ْز يف تأبينه األشعار ولتق ّد ْم جنازته املواويل.
وكل م ّنا يو ّدع فيك بعضا منه .تعساء نحن بواقعنا،
مظفّر وداعاّ .
سعيد أنت يف عاملك الجديد .شيّعك املتيّمون بك من ديار أحبّة إىل
كل العصور ما ب ّدلوا تبديال.
ديار األح ّبة حيث يستقبلك رفاق من ّ
فهذا املتن ّبي ينام «ملء شواردها» يندب أمصارا كم بها من
املضحكات ولك ّنه ضحك كالبكا .وهذا رهني املحبسني شيخ املع ّرة
السفهاء فـ«هذا بناقوس
يهمس يف أذنيك أ ّن مذاهبهم قول زور من ّ
ّ
يدق واآلخر يف صومعته يصيح» .وهذا اللّعني أبو ن ّواس يدمغك
مب ّواله العجيب «داوين بالتي كانت هي ال ّداء» .وهذا الب ّيايت يسألك
يلح عليك يف ما
عن أخبار «الذي يأيت وال يأيت» .وهذا ّ
غسان كنفاين ّ
أنت متأكّد منه ،الخيانة ليست وجهة نظر ،إنّها «ميتة حقرية» لو
كان األنذال من أنفسهم يخجلون.
مظفّر رجاء بلّغ آهاتنا لروزا الحمراء وال ّنرس املحلّق غيفارا .بلّغ
سالمنا ملح ّمد ال ّد ّرة ،شريين أبو عاقلة ،محمود درويش ،سميح
السعداوي .ال تغت ّم .فهم يعرفون متى
القاسم ،الطّاهر الح ّداد ،ن ّوال ّ
السالم عىل غريهم من ال ّرفاق.
ينرثون ّ
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منصة أفالم «قابس سينما فن»
* حسني عبد الرحيم

بعد احتباس سنة الكورونا وظهور عاصفة املهرجانات السينامئية يف كل مكان وبدواعي بعضها اقتصادي وبدخول
العديد من املؤسسات البنكية يف دعم مهرجان هنا ومهرجان هناك لدوا ٍع بعضها اشهاري وبعضها سياحي وكذلك
عدد من رجال االعامل واملنشئات السياحية وخاصة ىف منتجع الحاممات مع دعم معروف من مؤسسات ثقافية
اوربية وباالخص فرنسية ،مل ِ
يختف من الساحة سوى مهرجان «منارات» والذي كانت تعرض افالمه اساسا يف
الضاحية الشامليه وعىل شواطئ «قمرت» ويف قاعة العرض «زفري» (سينام املرىس) وهو كان استنساخ ملهرجان
«الجونه» والذي يقيمة رجل اعامل مرصي يف منتجع سياحي ميلكه .االلغاء تم والسباب متعلقة بخالف بني الجمعية
املنظمة وهيئات وزارة الثقافة مل يفصح احد عنها .وبدا االعالن والتسجيل اليام قرطاج السينامئية لهذا العام بعد
انقطاع وتغيري ىف الهيئة املديرة لتتوىل املسؤولية االكادميية والسينامئية سنيا شامخ وننتظر الحدث لرنى ما هو
جديد.
نالحظ اوال ان السيل املنهمر من املهرجانات ليس بالرضورة دليل عىل انتعاش السينام وتوسع دائرة مرتاديها وال
عن ازدهار يف االنتاج السيناميئ ،فالسينام التونسية يف وضعها السابق املعروف للكافة ،والذي ميكن تلخيصه يف
جملتني انتاج قليل مشرتك وانحسار العداد الجمهور لقاعات العرض والتي اغلقت غالبيتها بفعل عدم مردوديتها
االقتصادية .غالبية مشاهدي االفالم يف املهرجانات هو جمهور مجاين يأيت بدعوات من الهيئات املنظمة اال قليل
جدا من الناس الذين ليسوا عىل صلة بشبكات تنظيم املهرجانات .وهناك عامل جديد يتجاهله املنظمون هو بزوغ
منصات بثّ االفالم العاملية واملتخطية للحدود والتي تبث كل ماهو جديد وكثري من االعامل الكالسيكية وتزداد
اعداد مشرتكيها مبعدالت كبرية فلم يعد محبي السينام يف حاجة للذهاب لدور العرض او املهرجانات ملشاهدة
االفالم العاملية ،واملتميز من االفالم العربية واملحلية .لقد تغري املجال والسوق السيناميئ متاما .والبالد التي تقيم
مهرجانات دولية كفرنسا وامريكا هي بالد منتجة لالفالم وتبحث لها عن سوق وجمهور سواء يف قاعات العرض
او املنصات ،واملهرجانات ترشف عىل جوائزها املمنوحة هيئات ذات صدقية كاتحاد نقاد السينام الدويل والجوائز
املمنوحة تعطي االفالم اهمية فنية وبالتايل تحفيز املشاهدين عىل املشاهدة سواء يف قاعات العرض أو املنصات
الرقمية.
بطبيعة الحال ليس هذا هو الحال بالنسبة إىل مهرجاناتنا السينامئية وهو ما انتبه له املرحوم «الطاهر رشيعة»
مؤسس ايام قرطاچ السيامئية فأسامه «أيام» وجعل مستهدفاته واضحة ومحددة للسينام االفريقية والعربية ،وهذا
ماتغري منذ ذلك الحني ببطء دون ان يالحظ النقاد ذلك فأصبح مهرجان لالفالم التي تأيت من كل حدب وصوب وفقد
الكثري من مستهدفات تأسيسه ،ورغم ذلك استنسخت املهرجانات (األيام) التالية نفس املسار ،فأصبحت تجميع ملا
تيرس من افالم يوافق منتجوها عىل عرضها ضمن تلك األيام واالحتفاالت الثقافية ،ودون محاولة لخلق مجال متميز
للسينام التونسية والجنوبية بشكل عام ،وطبعا مع إعطاء جوائز رشفية رمبا تساهم فقط للدعاية للرتويج للفيلم
املمنوح حيث ان غالبية املهرجانات ليس معرتفا بها كمهرجانات دولية مثل «اوسكار» و«كان» و«فينيسا» و«كارلو
فيفالدي» و«بومباي» وهي ليست متشابهة ولها هيئات تحكيم حسب نُظم املهرجانات املعروفة كمهرجانات
للتسابق الدويل وهي كام اسلفنا كيانات مرتبطة بصناعة وفن السينام العاملي وهيئاتها النقدية.
نعود إىل أيام «قابس سينام فن» الذي يرشف عليه فنيا عدد من املهمومني بحالة الفن السابع وانتشاره وجمهوره
فبعد االختتام ومنح الجوائز التشجيعية وتنشيط املدينة الجنوبية وهي كلها مستهدفات مهمة ومحرتمة .تبقى
الثقافة السينامئية ولهذا أطلقت الهيئته املديرة منصة الكرتونية لعرض األفالم بدءا من  23ماي ولفرتة محددة
وميكن مشاهدة الكثري من االفالم وكل أعامل الفيديو (طوال العام) التي ُعرضت خالل االيام يف كل البقاع دون
رسوم اشرتاك وهي مبادرة ايجابية وتساهم يف اخراج هذا الحدث من مجاله الجغرايف املحدود وجمهوره الضيق
والطقوس االحتفالية املتكررة سواء يف قابس أو غريها من االيام السينامئية الكثرية واملتشابهة .وهي اضافة للمجهود
الهائل الذي تقوم به نوادي السينام املنترشة عرب البالد إلعالم جمهور الفن السابع بآخر مستجداته وهو الجمهور
الذي ال يذهب ملشاهدة النجوم وهم يتألقون بينام يصورهم الصحافيون عىل البساط األحمر( .للمشاهدة مبارشة
موقع «قابس سينام فن»).

فيلم «مانهاتن» لميالد قطاط

واقع املخدرات بعني
سينمائية ترى ما يرى
يراهن لسعد القوبنطيني موزع األفالم يف
تونس عىل توزيع فيلم «مانهاتن الهروب» بني
عدة قاعات وسط العاصمة وداخل الجمهورية
وهو أول فيلم مختص يف الحركة والتشويق
عىل الطريقة االمريكية ولكن التصوير بأيا ٍد
تونسية من صفاقس حيث تم التصوير
بالكامل  ،حيث قدم املخرج مع الفريق التقني
والول مرة يف تجربة اخراج فيلم طويل صورة
اخرى عن مدينة صفاقس بانهجها وازقتها
وشوارعها التي تحولت يف الفيلم اىل مرسح
للجرمية املنظمة.
فيلم مانهاتن /الهروب عرض بقاعة الطاهر
رشيعة مبدينة الثقافة للصحافيني واهل املهنة واخرجه الفنان ميالد قطاط مع نخبة من املمثلني
الشبان ومنهم محمد طلوس وناجح بن محمود ونرسين بن سالمة وامين كبويش والفيلم يحيك قصة
مواجهة رشسة بني ثالثة شبان وعصابة مخدرات ويلعب املخرج خريج املعهد العايل للفنون والحرف
بصفاقس عىل عامل التشويق والرصاع الدموي والحركة.
تشويق يذهب بالفيلم مع املمثلني من ابناء املرسح الهاوي واملحرتف اىل اقصاه عندما تتواصل
املطاردة بني عصابة مخدرات استحوذت عىل رشايني املدينة مبقاهيها العرصية واسواقها الشعبية
وقاعات الرياضة بها ،وبني شبان ثالثة اضاعوا البوصلة يف سبيل اكتشاف عامل الجرمية والعصابات
املنظمة.
ال يقف هذا العمل ،عند االجرام املنظم ،بل سعى املخرج ميالد قطاط وبعد تجربة اخراج فيلمني
قصريين منهام فيلم «املرشح  »23إىل الغوص يف دوافع ولوج الشبان إىل عامل الجرمية وترويج
املخدرات ليكتشف املشاهد -عند نزول الفيلم يف القاعات يوم غرة جوان -ان مالمح خيانة زوجية
عرب عنها املمثل ناجح بن محمود يف دور الزوج املخدوع واضطر ابنه لكشف املستور تتبع خيوط
الخيانة بالذهاب اىل االقىص باملوت من اجل كشف الحقيقة.
فيلم «مانهاتن /الهروب» ال يحايك أفالم التشويق والحركة بتصوير رصاعات دموية بني افراد عصابة
مخدرات الن مدة العنف املصور ال تتجاوز الربع ساعة بل انه يغوص يف قراءة الواقع النفيس لنموذج
من العائلة التونسية املمزقة بفعل غياب دور االب وسلطة غياب االم وضياع االبن بني واقعه املرتدي
واحالمه املجهضة.
نح املخرج الشاب واىل حد بعيد يف املسك بني الخيط الرابط بني املتخيل السيناميئ والواقع امليداين يف
مدينة تعيش عىل واقع التحوالت واملتناقضات ،ووظف الفريق التقني الة التصوير بـ«الدرون» لرسم
مالمح صفاقس من االعىل مثلام احكم توظيف موسيقي من عامل الراب بأغنيته «مليت» للفنان
مروان شوشان هذا مع انسياب كامريا الفيلم لتالحق بالصورة هزات وارتدادات املمثلني بني انهج
خربوها وعاشوا ابعادها وظاللها .فيلم «مانهاتن» يراهن عىل صورة اخرى ممكنة يف تونس خارج
طقوس الحامم واملدينة العتيقة.
* ناجح

العرض األول ملسرحيّة «بلوكاج»
* أبو جرير
نظمت جمعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون العرض املرسحي األول
من إنتاجها يوم الخميس 19ماي  2022بعنوان «بلوكاج» بفضاء نجمة
الشامل ورغم أن العرض موجه للجنة الدعم التابعة لوزارة الشؤون
الثقافية فإن الحضور كان محرتما.
مرسحية بلوكاج هي تأمالت فتحت نوافذها لريى املشاهد الرصاع القائم
بني الجامل والكالم والرصاع بني الخرافة ومنت الحياة .هي مقاربة فنية
ترسد قصة امرأة ورجل يتعارفان فيتصادمان ويتشابكان ويتحركان عرب
منعرجات األحداث يسعيان اىل كشف رسيان السؤال مع الجمهور
الحارض .ثم يعودان إىل لعبة األدوار فيتحابان ويتكاشفان لتعرية أحداث
دون جمود وإيقاف رسيان الزمن مع كشف عديد املنعرجات واملحطات
الحاسمة يف تاريخ الوطن وعالقته الوظيفية مع الرصاع الفكري بني

العقل والجمود.
املرسحية هي حكاية مناضل خرب الساحات واللقاءات والتحركات
السياسية أودع السجون واملعتقالت وامرأة نسوية مسجونة بآالم مت ّرست
عىل فضح تسلط الذكورة .يتجوالن يف التاريخ والجغرافيا .يستحرضان
عديد الشخصيات .يسائالن الجمهور ثم يعاودان اللعب يف مراوحة بني
قول الشخصيات وأقوال وفواعل اجتامعية نزلت أقوالها عىل وسائل
التواصل ،يف اختالط بني العوامل والواقع والتاريخ.
مرسحية بلو...كاج هي مراوحة فنية بني الحدث الدرامي وواقعية
الشخصيات يلتجئ إليها الالعبان حيث صحوة وغفلة العقل .استعار
فيها املخرج محمد الكشو بعض النامذج التي تتباعد وتتقارب إلنارة نزق
السؤال ٬حيث يستدعي الشهيد شكري بلعيد والشهيد الفاضل سايس
ولينا بن مهني والحبيبة مسيكة ومجدي غنيم وعبد الرحامن الكايف

والحارضة بني الجمهور املبدعة املناضلة الحقوقية يرسى فراوس.
مرسحية بلوكاج متثيل الشاب غسان املرابط والشابة أمرية بن شيخة،
مالبس خديجة بولكباش ،انفوغرافيا فارس النفزي ،مساعد مخرج محمد
عيل الخليفي ،إخراج محمد الكشو وهو مخرج وباحث مرسحي متحصل
عىل الدكتوراه يف املرسح وفنون العرض .إنتاج جمعية شكري بلعيد
لإلبداع والفنون ٬تنفيذ اإلنتاج للدكتور عبد السالم البغوري.
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األستاذ شفيع بالزين لـ «الشعب»( :الجزء األول)

منالصعبالكتابةالنقديةوالعملالثقايفبمنأىعنالرصاعاتوالتجاذبات

* حاوره :أبو جرير

شفيع بالزين حاصل عىل الدكتوراه يف األدب الحديث ،مدرس
جامعي م ّربز يف األدب والنقد واملناهج باملعهد العايل للغات بنابل.
باحث يف املقاربة التداولية واستثامرها يف مجال تحليل الخطابات
األدبية عامة والرسدية خاصة .حاصل عىل شهادة األستاذية يف اللغة
واآلداب والحضارة العربية من كلية اآلداب منوبة ،تونس ،وشهادة
التربيز يف اللغة واآلداب والحضارة العربية كلية اآلداب مبنوبة ،تونس.
له عديد املنشورات نذكر منها« :الرسائل بني األدباء العرب يف
العرص الحديث :مقاربة تداولية» منشورات زينب ،رسالة الدكتوراه
«اإلنشاء الشعري للكون ،دراسة إنشائية يف شعر املتنبي» منشورات
زينب ،تونس ،ونرش كذلك العديد من املقاالت العلمية صادرة ضمن
* تتوفّر سريتك الذاتية عىل قدر كبري من املعارف وحركية مهمة يف
مجال البحث والنقد .كيف تقدم نفسك للقراء؟
 أقدم نفيس للقراء -الذين أظن أن الكثريين منهم يعرفونني -مهنياوعلميا وثقافيا.
يف املستوى املهني أنا أستاذ جامعي منذ أكرث من عرشين سنة أد ّرس
املواد األدبية نرثا ونقدا ومناهج باملعهد العايل للغات بنابل التابع
جل مراحل حيايت يف التعليم
لجامعة قرطاج ،ولكنني يف الواقع أمضيت ّ
والتدريس فقد بدأت أستاذا للتعليم الثانوي ثم أستاذا مربزا للتعليم
الثانوي ثم أستاذا مك ّونا يف املعاهد العليا لتكوين املعلمني وانتهى
يب املطاف أستاذا م ّربزا للتعليم العايل بالجامعة التونسية ،وبعد هذه
املسرية التعليمية املمتعة والشاقة معا يغمرين شعور باالعتزاز والفخر
باالنتامء إىل هذه الجامعة العريقة وبأنني حملت مشعل رسالة الرتبية
والتعليم مع زماليئ وأرجو أنني ساهمت مبا استطعت يف تكوين أجيال
عديدة وتربيتهم عىل حب اللغة العربية وآدابها.
ويف املستوى العلمي أنا حاصل عىل األستاذية ( )1987ثم عىل التربيز
( )1998ثم عىل الدكتوراه ( )2011يف اللغة واآلداب والحضارة العربية
أكف عن البحث واملشاركة
بكلية اآلداب مبنوبة ،ومنذ الدكتوراه وأنا ال ّ
يف الدراسات ضمن مخابر البحث (مخرب البحث «اللغة واألشكال
الثقافية» باملعهد العايل للغات بتونس -مخرب البحث يف الرسديات
والدراسات البينية بكلية اآلداب مبنوبة) أو الندوات وأساهم يف النرش
العلمي ضمن مؤلفات جامعية أو مجالت .وترتكز دراسايت وبحويث عىل
كتابات الذات من جهة وعىل املقاربة التداولية واستثامرها يف مجال
تحليل الخطابات األدبية عامة والرسدية خاصة من جهة أخرى .وقد
نرشت إىل اآلن كتابني مستقلني وشاركت يف تأليف العديد من الكتب
الجامعية املحكمة وغري املحكمة كام صدرت يل مقاالت كثرية يف مجالت
محكمة وغري محكمة داخل تونس وخارجها.
ويف املستوى الثقايف أنا حارض منذ سنوات يف الساحة الثقافية وأشارك
يف تنظيم التظاهرات الثقافية والندوات كام أشارك فيها مبداخالت
نقدية هذا فضال عن كوين عضوا يف عديد النوادي واملؤسسات الثقافية
داخل البالد وخارجها مثل نادي الحوار بنابل ومهرجان ينابيع الجبال
بالكاف واالتحاد العاملي للمثقفني العرب واتحاد األكادمييني والعلامء
العرب للدراسات والبحوث .إضافة إىل كوين مرشفا عىل نشاط امللتقى
الثقايف العريب وهو منتدى ثقايف افرتايض مه ّم بدأ ينترش يف املجال
الرقمي ويفرض حضوره عىل مستوى تونيس وعريب بفضل هيئة مرشفة
تتكون من نخبة من األساتذة والكتاب والباحثني من تونس وبلدان
عربية عديدة.
* بوصفك ناقدا أكادمييا وناشطا ثقافيا تتحرك يف مجال متشعب .هل
حصنت نفسك من االنتامء إىل جيل أو تيار أو زمرة؟
ّ
 هذا سؤال مه ّم ألن من أكرب التحديات أو العوائق التي تعرتضالناقد أو الباحث أو الناشط الثقايف التأثر بانتامءاته وخلفياته الفكرية
أو اإليديولوجية أو السياسية خاصة يف العرشية األخرية التي كرثت
فيها التجاذبات والرصاعات الفكرية والحزبية واإليديولوجية حتى صار
من الصعب التفكري والكتابة والعمل الثقايف مبنأى عن هذه الرصاعات
والتجاذبات .والواقع أنني كنت يف البداية أتحرك كأغلب املثقفني والنقاد
انطالقا من انتامء فكري وإيديولوجي بل حزيب ثم أدركت بعد مدة أن
هذا االنتامء وإن كان قد أرىض بعض قناعايت الفكرية ومواقفي السياسية

كتب جامعية والعديد من املقاالت يف مجالت وصحف تونسية
وعربية.
شارك يف عديد الندوات الوطنية والدولية يف مجاالت األدب
واملناهج والنقد .وهو عضو يف مخرب البحث «اللغة واألشكال
الثقافية» (املعهد العايل للغات بتونس) وعضو يف مخرب البحث يف
الرسديات والدراسات البينية (كلية اآلداب مبنوبة) ومرشف عىل
امللتقى الثقايف العريب االفرتايض وعضو مؤسس ومسيرّ لنادي الحوار
بنابل وعضو يف االتحاد العاملي للمثقفني العرب مكلف برئاسة قسم
الرواية ومكتب تونس وعضو يف اتحاد األكادمييني والعلامء العرب
للدراسات والبحوث.ونظرا إىل نشاطه الغزير يف املشهد الثقايف
الوطني والعريب التقت به «الشعب» .فكان هذا الحوار.

لألسف ال يشتغل النقاد
على املوازنة بني النظري
والتطبيقي يف النصّ
شغلني عن نشاطي الثقايف والعلمي وقيدين بالتزامات وتوجهات ح ّدت
من حرية التفكري والنشاط والبحث ومنعني من مامرسة النشاط بكل
يل يف كثري من األحيان نوعا من
موضوعية وحياد ونزاهة إذ فرض ع ّ
التحيز الفكري واإليديولوجي الذي يتعارض مع متطلبات النشاط
الثقايف والنقد األديب والبحث العلمي .لذلك رسعان ما آثرت النأي بنفيس
عن هذا االنتامء املتحيز للتفرغ للنشاط الثقايف واإلنتاج النقدي والبحث
العلمي ،وبقيت إىل اليوم حريصا ما أمكنني عىل توخي املوضوعية
والحياد والنزاهة يف التعامل مع النصوص واملوضوعات واألشخاص،
وأظن أنني نجحت يف ذلك إىل حد كبري ولعل هذا ما يفرس الثقة التي
أحظى بها اليوم من قبل أغلب النقاد والكتاب والباحثني وهذه الثقة
واالحرتام مكسب مثني سأعمل عىل دعمه واملحافظة عليه.
* أنت مطلع عىل املدونة الشعرية والروائية الوطنية والعربية ما
هي أهم تطورات اإلبداع ومساراته وطنيا وعربيا؟
 يصعب عىل باحث أو ناقد مهام كان ملماّ ومطلعا أن يخترص أهمتطورات اإلبداع ومساراته وطنيا وعربيا وذلك ألسباب عديدة منها
تشعب هذه املسارات وعدم انتظامها وخاصة بعد «الربيع العريب»
حيث شهدت الساحة اإلبداعية تطورا يف اتجاهات مختلفة نتيجة
اتساع مساحة الحرية والتغريات الجذرية يف األوضاع واألزمة التي م ّر
بها املبدعون يف مستوى عالقاتهم بالواقع املنفلت واملتفجر ويف مستوى
األدوات الجاملية الجديدة التي ميكن أن يقاربوا بها هذا الواقع .وهذه
املسارات ما زالت يف مرحلة املخاض والتشكل والبحث لها عن مرتكزات
وأسس مغايرة للسابقة .ولكن عموما وبيشء من التبسيط واالختزال
ميكن أن أقول إن اإلبداع التونيس خاصة والعريب عامة شهد بعد مرحلة
الواقعية يف الرواية ومرحلة الرمزية مع قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النرث
تطورات ومسارات عديدة .يف الرواية هناك اتجاهان كبريان األول اتجه
أكرث نحو متثيل الواقع املتغري واملتأزم ومعالجة قضاياه الكربى كاإلرهاب
والهجرة الرسية والفئات املهمشة وأزمة املثقف وقضايا اإلبداع ،واتجاه
ثان نزع إىل التجريب وخرق الواقع وكرس األشكال الرسدية املألوفة سواء
من خالل ما يعرف بالرواية الواصفة أو الرواية العجائبية أو باالنفتاح
عىل الفنون وتداخل أجناس الكتابة .ويف الشعر أمعن الشعراء يف تكسري
القوالب املألوفة والتمرد عىل الضوابط والسنن وذلك بكتابة الشذرات
والنصوص املتشظية وباالقرتاب من النرثي والرسدي وكتابة املهمش
والقبح وكتابة اليومي والتفاصيل واالحتفاء باألشياء وتغريب الذات.
* دخلت منذ مدة تجربة مه ّمة وهي الندوات وحوارات عرب شبكة
التواصل االجتامعي .كيف تقيم هذه التجربة؟
 بدأ امللتقى الثقايف العريب الذي أترشف باإلرشاف عليه يف شكلنشاط فردي محدود أماله الحجر الصحي ثم عرف تطورا نوعيا بعد

تك ّون هيئة إرشاف .أوال أصبح النشاط عمال جامعيا منظام ومقننا له
تصور وأهداف وبرمجة أو روزنامة متفق عليها كام تم توزيع املهام
حسب االختصاصات وأصبح اآلن يقدم برامج شهرية قارة (يف األدب
والحضارة والفلسفة وغريها) يرشف عىل إعدادها وتقدميها أساتذة أكفاء
وصار لنا جمهور مهم يتابعنا بوفاء والتزام ويعرب عن رضاه وتشجيعه
لهذه التجربة الرائدة واملتميزة يف مجال املنتديات الثقافية االفرتاضية
التي تنشط عن بعد وعىل مواقع التواصل االجتامعية .وميكنني بعد
سنة من التأسيس أن أعترب ما قدمه امللتقى الثقايف العريب منجزا ثقافيا
وعلميا مهام و ُم ْرضيا بالنظر إىل قرص املدة وقلة اإلمكانات وتزايد عدد
األعضاء واملتابعني وتعبريهم عن الرضا والتشجيع .وهذا النجاح يحملنا
مسؤولية كبرية فليس من حقنا أن نتخىل عنه أو يرتاجع األداء أو نقرص
تجاه الجمهور املحرتم ،كام أن رضانا عن العمل املقدم ال يعني االكتفاء
باملتحقق بل نحن نعمل عىل تطوير هذه التجربة الرائدة سواء بتوسيع
مجال النشاط عربيا أو بفسح املجال للمبدعني والكتاب والباحثني
للمساهمة فيه أو بتحسني األداء التقني وجودة البحث وحرفية التقديم
واإلنجاز .ونؤكد ملتابعي امللتقى أننا نبذل ما يف وسعنا لتطوير النشاط
وتقديم مادة ثقافية يف املستوى املأمول.
* هل تنطلق عند تناولك األثر اإلبداعي من النظريات واملناهج
الغربية أم من خالل النصوص يف ذاتها .ما هي الطريقة األنجع يف
مقاربة األثر األديب؟
 طرحت هنا سؤاال من أكرث األسئلة التي تشغل النقاد وتثري بينهمجدال .فالناقد وهو يتناول العمل األديب بالنقد والتحليل والتأويل يجد
نفسه مرت ّددا بني طريقتني :االنطالق من النظريات واملناهج -وجلها
غربية املنشأ إن مل نقل كلها -ومحاولة تطبيقها أو تطويعها وتوظيفها
يف نقد النصوص أو االنطالق من النصوص ذاتها واستنطاقها وتفكيكها
وتأويلها استئناسا بالنظريات واملناهج الحديثة .وهاتان الطريقتان
معمول بهام يف العديد من الدراسات والقراءات النقدية املنشورة .وإن
كان لكل طريقة بعض املزايا فإن لها مساوئ أكرث ،األوىل تكون يف الغالب
موسومة باإلسقاط والتعسف عىل النصوص ،والثانية تكون يف الغالب
ميالة إىل القراءة االنطباعية والذاتية ومفتقرة إىل الضوابط املنهجية
والعلمية .إذن الحل األنجع حسب رأيي والذي أعمل عىل تطبيقه
يف أغلب دراسايت ومقااليت وقراءايت هو املوازنة واملراوحة بني النظري
والتطبيقي ،واملوافقة بني مقتضيات املنهج وخصوصيات النص .ال ميكن
للناقد أن يبارش النص دون االنطالق من نظريات وأدوات قراءة ولكن
دون تعسف عىل النص أو إسقاط أو تشويه وذلك باختيار النظريات
واملناهج املالمئة للنص أوال- ٬ألن هناك مناهج أصلح من غريها لنصوص
دون أخرى -وثانيا بالتعامل مع النظريات واملناهج تعامال مرنا ومنفتحا
مع إمكان التعديل والتطويع والترصف فيها ويف املقابل يتطلب نقد
النص حسن اإلنصات له وتعميق النظر يف بنيته ودالالته وإيجاد
ّ
مفاتيحه الخاصة به وبنيته الكامنة فيه وجامليته املميزة له ألن كل
نص يقوم عىل جدلية الثوابت واملتغريات أو السنن وخرقها .ويف البحث
عن هذه املعادلة تكمن صعوبة نقد النصوص األدبية ،ومع األسف قليل
هم النقاد الذين اشتغلوا عىل املوازنة بني النظري والتطبيقي ونجحوا
يف تقديم قراءات نقدية تتسم بالوضوح املنهجي والتامسك النظري مع
استنطاق جيد للنصوص واستكشاف لشعريتها.
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مهرجان الحمامات الدولي
يف إطار متابعة االستعدادات لتنظيم
الدورة  56من مهرجان الحاممات الدويل،
التأمت يوم االثنني  23ماي  ،2022مبق ّر
الوزارة ،جلسة عمل بإرشاف وزيرة
الشؤون الثقافية ال ّدكتورة حياة قطاط
القرمازي وبحضور مدير املهرجان السيد
لسعد سع ّيد وأعضاء من هيئة التنظيم.
وتناول اللّقاء أبرز االستعدادات
اللّوجستية والف ّنية واملالية الحتضان
مدينة الحاممات لل ّدورة  56من املهرجان
الدويل للحاممات وأه ّم محاور التص ّور
الفني التي اشتغلت عليها هيئة التنظيم
السنة ضمن عروض فنية وإبداعية
هذه ّ
محلية وأجنبية.

الدورة ( )9للمهرجان الدولي لمسرح الطفل بأم العرائس

الجائزة الكربى بشراكة ثقافية تونسية
فلسطينية من نصيب جمعية االبداع
املسرحي باملزونة
* شمس الدين العوين
اختتمت مدينة أم العرائس فعاليات الدورة التاسعة
لتظاهرة املهرجان الدويل ملرسح الطفل التي تنظمها
جمعية مرسح الصمود بأم العرائس بدعم من بلدية
املكان ووالية قفصة وجمعية حرائر املناجم ومندوبية
الثقافة بقفصة ودار الثقافة بأم العرائس ومركز الفنون
الدرامية والركحية بقفصة وبرعاية رسمية من قبل رشكة
فسفاط قفصة ..حيث كان االفتتاح عشية يوم االربعاء 18ماي.
وتنوعت الفعاليات يف هذه السنة بني العروض والرتبصات واألنشطة الرتفيهية ...وتعددت املشاركات بني فعاليات متعددة من الجزائر وليبيا
والعراق وفلسطني وتونس.
االفتتاح تم يوم االربعاء مساء بوسط املدينة باستقبال الضيوف مع عروض تنشيطية ببهو دار الثقافة وكرنفال لفرقة عمر بسباس ومجموعة
عامر عيساوي وفرق شعبية وفنية ونحاسية من أم العرائس ومعارض وثائقية ودمى وعرائس من ابداعات نادي الرباعات اليدوية بأم العرائس
ومعارض للصناعات التقليدية والفن التشكييل ..وتم إثر ذلك تكريم كل من عفيفة نجاح من تونس وخميس مجدالوي من فلسطني.
يوم الخميس  19ماي انطلقت العروص مع مرسحية بغداد ملركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وبعدها ندوة فكرية عن التجارب األوىل
يف الكتابة املرسحية للطفل لألستاذ بلقاسم الربهومي ثم يتم تقديم عرض تنشيطي وبعده عرض مرسحية «بيتي» لرشكة الحلم لالنتاج بقفصة
وتتواصل الندوة بعد ذلك مع التجربة النضالية للمرحوم الدكتور نادر الفنة ثم مداخلة خميس مجدالوي ومداخلة جودة توت وبعد ذلك
يقدم العرض املرسحي املونودرامي «الخجول» للمرسحي أسامة مرصي من فلسطني.
وتواصلت فعاليات الدورة خالل األيام املوالية عرب الورشات والرتبصات والعروض ومن ذلك مرسحية «ساحر أوز» لجمعية مرسح الصمود
بأم العرائس وتربص فن االلقاء مع عادل رابح ومرسحية «االنسان والعرص الحجري القديم» من ليبيا ومرسحية كان يا مكان لرشكة قفصة آر
وورشة يف مرسحة القصة يف تأطري لألستاذ أسامة نرصي وتربص يف «الحكاية الشعبية وتوظيفها يف مرسح الطفل» يف تأطري لكامل البوزيدي
وذلك يوم األحد  22ماي صباحا وتم االختتام بتوزيع الجوائز والجائزة الكربى وهي جائزة فلسطني لالبداع الفني املسندة من قبل الرابطة
الثقافية الوطنية الفلسطينية ضمن رشاكة ثقافية تونسية فلسطينية والتي كانت من نصيب جمعية اإلبداع املرسحي باملزونة عن مرسحية
«سفري» ..إثر ذلك كان املوعد املرسحي مع عرض ملرسحية «أجنحة املحب» لرشكة زاد للفنون بادارة الفنان جامل العروي وذلك عىل هامش
املهرجان.
هكذا اسدل الستار عىل الدورة التاسعة للمهرجان الدويل ملرسح الطفل بأم العرائس التي امتدت من يوم الخميس  18ماي  2022إىل يوم
األحد  22ماي  .2022حيث يقول عنها مدير املهرجان املرسحي حسني الرباهمي « ...يف هذه الدورة االستثنائية ال ميكننا إال أن نكون سعداء
بهذا الكم من التفاعل وبجميع املشاركات وبالطاقات الواعدة املبدعة ومستوى التنظيم الراقي .والشكر موصول لكل من ساهم من قريب
أو من بعيد يف سبيل إنجاح هذه الدورة ..شكرا لكافة األطراف املدعمة للمهرجان .جزيل الشكر أيضا لكل األعامل املرسحية املق ّدمة ولل ّرواد
وللجمهور الذي واكب كل فعاليات املهرجان .ال يفوتنا أيضا أن نشكر لجنة التحكيم وضيوف املهرجان ودار الثقافة أم العرائس من خارج
حدود الوطن وداخله.»...

أبجدية االعرتاف
للشاعرة جميلة القلعي
بعد إصدار ديوانها األول زنابق الخريف سنة  2020صدر للشاعرة جميلة
القلعي ديوانها الثاين «أبجدية االعرتاف» عن دار املنتدي للثقافة واإلعالم
باملنستري جاء يف طبعة انيقة متوسطة الحجم
وضم  121صفحة حبىل بـ  49قصيدة تسبقها قراءة تحليلية لألستاذة جميلة
روحي والديها وابنائها وعائلتها وأهدته أيضا
بلطي عطوي اهدته الشاعرة إىل ْ
لنفسها يف البدء ويف املنتهى.
التجربة الشعرية ملختار العمراوي
أمسية شعرية فرنسية عربية يف التجربة الشعرية ألستاذ الفرنسية الشاعر
مختار العمراوي برواق فنون املركب الثقايف بتنظيم نادي أقالم املوج مبعية
املركب الثقايف الشيخ ادريس ببنزرت وودادية قدماء معاهد بنزرت بتنشيط
مميز لألستاذة منى املاجري وتأثيث األستاذ الجامعي حبيب مداح بقراءة
نقدية يف حوصلة ملا جاء يف مجموعاته األربع
Arpèges sur les ailes de mes ans
Le souffle des Ressacs
Chante ,Aube, que dansent tes plumes
Dans le tumulte du labyrinthe
أتاحت املنشطة للحارضين من أصدقاء الشاعر اإلدالء بشهادتهم لإلثراء
فتداول عىل املصدح األساتذة نائلة بن حريب وفؤاد املحمدي وعبد الحميد
الدريدي وغريهم واستمتع الحارضون بقراءات شعرية للشاعر وقراءة ترجمة
لها للغة العربية لألستاذة منى املاجري أو قلب املاس كام يدعوها املحتفى
به هذا وقدم الشاعر قصيدة رثائية لروح الشهيدة شريين أبو عاقلة وقصائد
أخرى يف تحية وإكرام أمهاتنا وآبائنا وكذلك الشعر.
موهبة التمثيل مالك
ببادرة تكريم املواهب الصاعدة من نادي الصحافة ببنزرت برئاسة الزميل
فؤاد املحمدي كان لرواد النادي من االعالميني الجهويني صباح السبت 21
ماي الجاري موعد مع املوهبة الصاعدة يف التمثيل ابن والية بنزرت الوالدة
الشاب مالك بن سعد وحديث عن مسريته الفنية انطالقا من مشاركاته يف
السكاتشات الكوميدية ضمن برنامج عبديل شو فمشاركات تراجيدية يف
مسلسالت شورب ومايسرتو وصوال اىل تقمص دور الشخصية االنهزامية فارس
يف مسلسل حرقة الذي زاد يف شهرته اىل تتبعه تكوينا يف اإلخراج.
* عبد الفتاح الغريب
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العب البطولة االملانية منتصر الطالبي يغادر روبني كازان الروسي!
يقرتب من املنتخب

أصبح متوسط ميدان يونيون برلني راين خضرية قريبا من املنتخب
التونيس وهو املولود يف  27جانفي  1994وشقيق الدويل األملاين سامي
خضرية.
وأنهى فريق يونيون برلني املوسم سادسا يف الدوري األملاين وسيشارك
يف الدوري األورويب املوسم القادم.
وخاض خضرية هذا املوسم  45مباراة يف جميع املسابقات مع فريقه.

مشاركة  80مالكما
من  6دول يف الدورة
الدولية للمالكمة
أعلنت اللجنة املنظمة ملنافسات الدورة الدولية للمالكمة ،التي
ستحتضنها مدينة مساكن من  26ماي اىل  2جوان القادم ،عن مشاركة
 80مالكام من  6دول عربية وأوروبية و افريقية .وجاء ذلك خالل ندورة
صحفية عقدتها الجامعة التونسية للمالكمة وجمعية النخبة ،يف أحد
نزل العاصمة ،لتسليط الضوء عىل الحدث الريايض ،الذي جاء مببادرة
من البطل العاملي معز فحيمة.
وأكد عمر الحمزاوي رئيس الجامعة التونسية للمالكمة أ ّن البطولة متثل
فرصة العادة استحضار أمجاد املالكمة التونسية ،من جهة ،والرتويج
للموروث السياحي والثقايف الذي تزخر به بالدنا.
وأوضح أ ّن البطولة ستشهد مشاركة  80مالكام ومالكمة من  6دول هي
تونس والجزائر واملغرب وليبيا وغينيا وكازخستان ،معربا ،عن أمله يف
أن تحظى البطولة باعرتاف االتحاد الدويل للعبة ،خاصة أ ّن هناك رغبة
جامحة النجاح الحدث واملحافظة عىل استمرارية تنظيمها بصفة سنوية
دورية.

فشل نادي روبني كازان الرويس يف
الحفاظ عىل مكانه مع كبار الدوري
الرويس املمتاز ،وذلك بعدما تع َّرض
إىل هزمية غري متوقعة عىل ميدانه
أمام فريق دينامو يوفا بنتيجة (2-
 )1ضمن منافسات الجولة األخرية
من املسابقة.
وأكمل روبني كازان الذي يضم يف
صفوفه املدافع الدويل التونيس
منترص الطالبي املوسم يف املرتبة الـ
( 15قبل األخرية) برصيد  29نقطة
ليهبط بذلك إىل الدرجة الثانية،
ويخرس الدوري الرويس أحد أهم
فرقه يف العقدين األخريين.
إذ سبق للفريق أن تُ ّوج ببطولة
الدوري عامي  2008و،2009
وبالكأس عام  ،2012كام كانت له
مشاركات قارية متميزة يف دوري
أبطال أوروبا ويف مسابقة الدوري األورويب طيلة السنوات املاضية.
كان االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» قد اتخذ يف مارس املايض
قرا ًرا يقيض بأن الالعبني واملدربني األجانب املحرتفني يف الدوريني

الرويس واألوكراين أصبح بإمكانهم
«فسخ» عقودهم من طرف واحد،
واللعب بحرية يف أماكن أخرى،
كأحد التوابع الناجمة عن الحرب
الجارية.
وكان العب املنتخب التونيس قد
اختار البقاء مع ناديه الحايل حتى
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة،من
أجل الحفاظ عىل املستوى الجيد
الذي ظهر به طيلة األشهر املاضية.
وأكدت عدة مصادر أن املدافع
البالغ من العمر  23عا ًما حسم
قراره بالرحيل عن فريقه منذ فرتة،
وأن مسألة بقاء الفريق أو هبوطه
غي الكثري يف موقفه ،فهو
مل تكن لِتُ ِّرِ
حال ًيا يستهدف اللعب يف دوري
أكرث تنافسي ًة من الدوري الرويس.
كام أكدت املصادر ذاتها أن وكيل
أعامل الالعب وهو الدويل التونيس املعتزل ،حسني الراقد ،تلقَّى عدة
مقرتحات من أندية إيطالية وتركية وفرنسية ترغب يف التعاقد مع
قلب دفاع نسور قرطاج.

 9العبني على أبواب الرحيل عن الرتجي الرياضي
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الرتجي
الريايض ،برئاسة حمدي املدب ،بدأت
تحركاتها لترسيح بعض الالعبني وتجديد
عقود البعض اآلخر استعدادا للموسم
الكروي املقبل .2022-23
ومن املحتمل أن تكون البداية مع املدرب
الحايل رايض الجعايدي ،الذي توجد عالمات
استفهام كبرية عىل ما يقدمه مع فريق «باب
سويقة « منذ الخروج من دوري أبطال
أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري،
رغم امتالك «شيخ األندية التونسية» عدة
أسامء بارزة كانت قادرة عىل امليض قدما
بالفريق نحو املربع الذهبي ملواصلة مشواره
نحو اللقب الخامس له يف تاريخ املسابقة.
وسبق للجعايدي ( 46عاما) أن اعرتف
بوجود مشاكل يف الفريق مثل العقم
الهجومي ،وتعهد بإيجاد الحلول لتجاوزها
يف الفرتة القادمة ،بعد أن بات الرتجي
يعتمد عىل الحلول الفردية من بعض العبيه

عىل غرار التونسيني محمد عيل بن رمضان
وغيالن الشعاليل والجناح النيجريي آنايو
إيواال لكنه فشل فشال ذريعا يف إيجاد الحلول
الالزمة وأصبح عرضة لالنتقادات الحادة
بسبب تدهور مستوى الفريق فني ،وتشري
التخمينات إىل وجود توجه نحو خالد بن
يحي أ ْو معني الشعباين أو نبيل معلول.
ورغم االنتقادات التي وجهتها الجامهري لعدد
من أبرز نجوم الفريق ،فإن األمر مل يخرج عن
السيطرة حتى اآلن؛ إذ يتصدر الرتجي جدول
ترتيب الدوري التونيس (مرحلة التتويج).
ومن املنتظر أن يضع الرتجي الثنايئ حمدو

الهوين وزياد املشموم يف قامئة الالعبني
املعروضني للبيع ،إىل جانب عدم تجديد
التعاقد مع املدافع محمد عيل اليعقويب
وزميله قلب الدفاع ،الجزائري عبد القادر
بدران الذي يستعد لتجربة يف الخليج العريب
من بوابة السعودية  ،والحارس فاروق بن
مصطفى ،واملدافع األمين سامح الدربايل،
والعب الوسط فادي بن شوق ،وهناك أيضا
شكوك كبرية يف إمكانية استمرار املهاجم عالء
املرزوقي مع الفريق.
ولن يغلق «نادي باب سويقة» باب الرحيل
أمام العب الوسط الدويل محمد عيل بن
رمضان ،يف حال رغبة الالعب يف ذلك ،مع
تبقي عام واحد يف عقده الذي ينتهي يف 30
جوان .2023
وسيحاول الرتجي اإلبقاء عىل أنيس البدري يف
حال وافق عىل تخفيض راتبه ،ولكن ال يوجد
ما يضمن استمراره حتى اآلن.

املدرب حكيم عون مدربا جديدا التحاد
بنقردان
أكدت الهيئة املديرة التحاد بنقردان تعيني حكيم عون مدربا أوال للفريق خلفا للمدرب املستقيل أمين شواط.
وسيقود عون االتحاد الريايض بنب قردان يف مشواره املتبقي يف مسابقتي الرابطة املحرتفة األوىل (مرحلة التتويج) وكأس
تونس.
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خالد بن يحي ونهاية
املشوار مع مولودية
الجزائر
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ملاذا تأخر املدرب جالل القادري يف اإلعالن
عن قائمة منتخب تونس؟

أكدت مصادر مطلعة أن إدارة مولودية الجزائر قررت عدم تجديد عقد املدرب
التونيس الحايل ألكابر كرة القم “خالد بن يحيى”.
وجاء يف جريدة “الخرب” الجزائرية أن القرار اتخذ بسبب تراجع نتائج املولودية يف
الفرتة األخرية وإهدار كامل حظوظ التنافس عىل مركز الوصافة يف ترتيب الدوري
الجزائري لكرة القدم املؤهل لرابطة أبطال إفريقيا.

تنتظر الجامهري التونسية اإلعالن عن قامئة املنتخب ملبارايت غينيا االستوائية وبوتسوانا يف  2و 5جوان املقبل ،وذلك ضمن منافسات
الجولتني األوىل والثانية من التصفيات املؤهلة إىل بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم .2023
وكان من املتوقع أن يكشف املدرب الوطني ،جالل القادري ،عن القامئة مطلع األسبوع الحايل ،إال أنه ق ّرر تأجيل الكشف عن
الالئحة إىل نهاية األسبوع (عىل األرجح غدا الجمعة).
ويعود سبب هذا التأخري إىل رغبة القادري ومساعديه يف انتظار منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج يف بطولة الدوري
املمتاز لكرة القدم يف مرحلة التتويج ،التي جرت يومي األربعاء والخميس ،من أجل متابعة أداء الالعبني املحليني قبل تحديد
الخيارات النهائية للقامئة.
وفتح معسكر املنتخب التونيس أبوابه منذ يوم الجمعة أمام الالعبني الذين انتهت التزاماتهم مع أنديتهم ،وذلك للتدرب عىل ملعب
املنزه ،يف وقت سينطلق الرتبص رسمياً يف  29ماي ،وفقاً ملا تفرضه مواعيد االتحاد الدويل لكرة القدم.
وبعد مواجهة بوتسوانا عىل أرضها ستسافر بعثة املنتخب التونيس مبارشة إىل اليابان للمشاركة يف الدورة الدولية الودية ،التي تضم
البلد املنظم منتخب «الساموراي» وغانا وتشييل ،ضمن استعداد منتخب نسور قرطاج لبطولة كأس العامل .2022

كأس تونس لكرة القدم : 2022 - 2021

املواجهة ال تغيب بني االفريقي والنجم
أقيمت خالل برنامج “ ”C SPORT+الذي يبث
عىل قناة قرطاج  +عملية سحب قرعة الدور
السادس عرش والدور مثن النهايئ والدور ربع النهايئ
من مسابقة كأس تونس لكرة القدم أكابر موسم
 2021-2022و قد أسفرت عن املواجهات التالية:
* الدور السادس عرش :يومي  1و  2جوان :2022
املباراة  : 1االتحاد الريايض بنب قردان /مستقبل
السبيخة
املباراة  : 2االتحاد الريايض بتطاوين /مكارم املهدية
املباراة  : 3النادي املجازي /االتحاد املنستريي
املباراة  : 4النادي الريايض بتاكلسة /نجم الفحص
املباراة  : 5مستقبل سليامن /الرتجي الجرجييس
املباراة  : 6النجم الريايض باملتلوي /النادي
الصفاقيس
املباراة  : 7أمل حامم سوسة /املستقبل الريايض
برجيش
املباراة  : 8شبيبة ماجل بالعباس /الهالل الريايض
مبساكن
املباراة  : 9الزيتونة الرياضية بالشامخ /الرتجي
التونيس

املباراة  : 10النادي الريايض بحامم األنف /مرجان
طربقة
املباراة  : 11الهالل الريايض الشايب /األوملبي الباجي
املباراة  : 12النادي البنزريت /امللعب التونيس
املباراة  : 13النادي االفريقي /النجم الساحيل
املباراة  : 14الرتجي الريايض بالكريب /مستقبل
القرصين
املباراة  : 15مستقبل املرىس /االتحاد القرطاجني
املباراة  : 16األمل الريايض بحفوز /نهوض سيدي
علوان.
* الدور الثمن نهايئ  :يومي  6و  7جوان : 2022
املباراة  : 17الفائز من املباراة  / 14الفائز من
املباراة 15
املباراة  : 18الفائز من املباراة  / 7الفائز من املباراة
3
املباراة  : 19الفائز من املباراة  / 2الفائز من املباراة
6
املباراة  : 20الفائز من املباراة  / 8الفائز من املباراة
9
املباراة  : 21الفائز من املباراة  / 4الفائز من املباراة

13
املباراة  : 22الفائز من املباراة  / 12الفائز من
املباراة 10
املباراة  : 23الفائز من املباراة  / 11الفائز من
املباراة 5
املباراة  : 24الفائز من املباراة  / 1الفائز من املباراة
.16
* الدور ربع النهايئ  :يومي  12و  13جوان :2022

املباراة  : 25الفائز من املباراة  / 18الفائز من
املباراة 19
املباراة  : 26الفائز من املباراة  / 21الفائز من
املباراة 23
املباراة  : 27الفائز من املباراة  / 20الفائز من
املباراة 17
املباراة  : 28الفائز من املباراة  / 22الفائز من
املباراة 24
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األخيرة
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